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 תינושארה ותלעפהו בשחמה

 םיבשחמ תוכרעמש ולא רובעו םיבשחמ לע המואמ םיעדוי םניאש םישנא רובע בתכנ הז אובמ
 עיפוי ךשמהב .תינושארה הלעפהה ינפל תוארוה תרבוח אורקל םינינועמ םה םלוא םהל תורכומ
 .הז אובמ ןיבהו ארקש רחאל קרו ךא רפסה תא אורקל ליחתמה לע ,84516-ב תונכתל ךירדמה
 :אצמת 2א 5ק60זטחו"ה תזירא תא קרפתשב

 .84510-ב תינכתל ךירדמו אובמ (ו
 רבחמ"ו היזיולט עקש א10-ו 548 ,9 26 1א םינמוסמה םינטק םיעקש השולש ובגבש בשחמ (2
 חוכה קפסל ורבחל ךירצ בשחמה תא ליעפהל ידכ .ףסונ דויצ רבחל ןתינ וילא (6086 600066007) "הצק
 .דבלב
 םא .שמתשמ 2% 5קטסוזטו-הש חתמל תיצראה למשחה תשר חתמ תא ריממ -- חוכה קפס (3
 יתלב 1.44 לש םרזב רשי םרז 9/ קפסל וילע ךלשמ יאמצע חוכ תקפסא רוקמב שמתשהל הצרת
 .בצוימ
 .היזולטל בשחמה תא רבחמה רטמ 2-כ לש ךרואב הנטנא טוח 64
 םשרל בשחמה תא םירבחמה הצק לכב מ"מ 3.5 לש םיעקת ילעב מ"ס 75-כ לש ךרואב םיטוח גוז 65
 .לוקה
 .עצבמ אוה המ תוארל לכות אל לבא הידעלב לועפל לוכי 2א קש ח"ה -- היזיולט םג ךרטצת
 (הז בשחמל תומיאתמ ץראב תורכומה תויזיולטה בור) 0.14. יצורע תלעב תויהל הכירצ היזיולטה

 הנומת ונתי ינועבצ היזיולט טלקמ תרזעבש םיינועבצ תותוא רצימ אוה אוה ןכ ומשכ 2% 5ק60וטודה

 ילש םינווג הששו ןבל רוחשב עיפוי םיעבצה ,ןבל רוחש היזיולט רישכמב שמתשת םא .תינועבצ

 היזיולט ומכ הדימ התואב ,בטיה דקפתי ןבל רוחש היזיולט רישכמ ,עבצה ןינע תא איצוהל ,רופא

 .תינועבצ
 :האבה הרוצב םירשקתמ תכרעמה יביכרמ

 קסצשסז

 פטקסוץ
 טחוז

 ו

 60!9זזוסוזץ

 < \ו8וחפ 0

 דצ םגַה אוו6 9צ 00 וח
 ח ם 1
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 אמ מ מ ה דפ כ מ ₪ ₪ ₪

 םב זמ ומ זמ ומ וכ ו ויצ ₪ 5

 ו טופ
 /\0זו8|

 יואב



 1 הנומת

 .1= ןמוסמה עקשב שמתשהל שי א"ר טטת םינמוסמה תונטנא יעקש ינש םנשי היזיולטב םא

 היזיולטהו לעפומ בשחמה רשאכ 0149-ְּב 36 ץורעל היזיולטה תא ןווכו היזיולטהו בשחמה תא לעפה

 :האבה הנומתה לבקתת תנווכמ

 6) 1982 5וחס!הוז ₪6568ז0ח 0

 2 הנומת
 .םומינימל דע היזיולטב לוקה תמצוע תא תיחפהל הצרת יאדוב בשחמב שמתשת רשאכ
 תא לבקתש דע םמיאתהל לכות הפוצר הרקבו ןונווכל הזזה ירותפכ שי היזיולטה רישכמל םא
 ונניאש ןצחל רחב .הנחת לכ רובע םינצחל תולעב ןניה םויכ תובר תויזיולט .ךסמה לע 2 הנומת
 .טמפ 36 ץורעל ותוא ןווכו שומישב
 הנוש הסריג השורד ץראב הגוהנה וזמ הנוש היזיולט תטיש תולעב תוצראב בשחמב שמתשהל ידכ
 03" ץורעב תשמתשמ ץראב בשחמה תסריג .הטיש התואל דחוימב הננכותש 2% 5ק66וזטו"ה לש
 .241. תארקנה עבצ ןונפיא תטישבו הינשב םעפ 50 ךסמה לש הנרקהבו תורוש 625 לעב
 שומישל הז עדימ רומשל םיכרדה תחא .דבאי-וב ןסחואש עדימה לכ 2% 5ק6וח"ה תא הבבתשכ
 םירחא םישנאש תוטסק תונקל םג לכות .לוק םשר לש הטסק לע ותטלקה י"ע איה רתוי רחואמ
 ;םהלש תוינכותה תא ץירהלו וניכה
 .יטרדנטסה יתיבה לוקה םשרל 2א 5קזזטחו-ה רוביחל שמשמ הצק לכב םיעקתה 2 לעב טוחה
 רסוחמ םא .תרבוחה ךשמהב דמלת תאזו וב שמתשהל יאדווב הצרת ,בשחמה תא תלעפהש ירחא
 אל ,רצויה תויוכז תעדוה ןמיס תא הריסמ וז הלועפש הלגת םישקמה לע ץוחלל תלחתה תונלבס
 בשחמה תא ריזחהל דימת לכות עקתת םאו דומלל הסנו זעה,וז הרוצב בשחמב עוגפל לכות
 שמתשה .הרזחב וסינכהלו בשחמהמ 9% 06 !א ןמוסמה עקתה תאצוה י"ע תירוקמה הנומתל
 .בשחמבש עדימה לכ תא דבאמ התא ךכ יכ הנורחאה תורשפאכ וז הטישב
 .לעפי אל הז 2א 5קזוטת"ל 2% 16% 4א(-ה תא רבחל הסנת לא הרהזא
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 םישקמה חול

 םתואב םיאצמנ םירפסמהו תויתואה .תיטרדנטס הביתכ תנוכמל המוד םורטקפסה לש םישקמה חול
 תונטק תויתוא תועיפומ הליגר הביתכ תנוכמב .תולועפ רפסמ עצבל'לוכי שקמ לכש אלא תומוקמ
 לעופ םורטקפסה לש םישקמה חול (9ק1489) תולודג תויתוא תועיפומ 5ת/א₪-ה שקמ לש שומישבו
 .קוידב הטיש התואב
 ךסמ לע רוחש עקר לע הנבל תוא העיפומ ,אצמנ םישקמה חול בצמ הזיאב תעדל ךל רוזעל ידכ
 תעדוה תא הארמ אוה לעפומ םורטקפסה רשאכ (סטזפסז) "עיבצמ"ה תארקנ וז תוא .היזיולטה
 שקמבש תואל תחתמ תספדומה הלמל םורגת שקמ לכ לע הציחל .גצה יבג לע םירצויה תויוכז
 לכ ,עצבל המ ול רמאתש הדוקפל הפצמ בשחמהו רחאמ .חתפמ תלמ תארקנ וז הלמ .עיפוהל
 תציחלב חתפמ תלמ סינכהל ךל רשפאמ םורטקפסה .חתפמ תלמ םע ליחתהל תובייח תודוקפה
 רחאל תידיימ ? לע שיקנ םא המגודל .(םירחאה םיבשחמה בורל המודב אלש) דבלב תחא שקמ
 .2 תואה שקמב אוה םג ןמוסמ "ןמיסה" .281אד חתפמה תלמ בשחמה לע עיפות בשחמה תלעפה
 אצמנש 51801 511197-ה שקמ לע העיגנב ץחל .תחא תבב םישקמ ינש לע ץוחלל ךילע ולבקל ידכ
 .קדה שקמ לע ץחל תינמז ובו םישקמה חול לש הנותחת תינמיה הנפל ךומסב

 קאואד ₪

 3 הנומת
 אצמנ םא ,"116|!ס" תויתואה תא ספדה (16ו6ז) תואל הפצמ בשחמהו 1.-ל הנתשמ וישכע עיבצמה
 שקמב שמתשה .שדחמ לחתהו (9/-ה עקת תאצוה י"ע) בשחמה תא הבכ ךסמה לע רחא טסקט
 ךירצמ שקמה לע ןבל ןמוסמה רבד לכ יללכ ןפואב ,1 הלודגה תואה תא לבקל ידכ 625 51191-ה
 511801. 54151-ב שומיש ךירצמ םישקמה יבג לע םודאב בותכה רבד לכו 01125 511181-ב שומיש
 תונמוסטמה תויתואה תא ךסמה לע םושרל בשחמל הרומ 281א1 הארוהב הליחתמה הדוקפ
 ,טאדפת שקמ לע ץוחלל שי הארוהה תא עצבל בשחמל םורגל ידכ ,(תולופכ תואכרמ) םיישרגב
 38700 :הלמה תא תוארהל ךירצ גצה ועצוב הלא תולועפשכ



 לחתה עיפומ אוהש הרקמבו האיגש-תעדוה למסמ בהבהמ הלאש ןמיס .תופסונ תויתוא רפסמו

 איה הארוהה יכ בשחמה תעדוה תמאב איה ךסמה תיתחתב העדוהה .ליגרתה לע רוזחו שדחמ

 .עגרכ הנממ םלעתהל ןתינ ךא תוינכות םיצירמשכ הבושח העדוהה ('0%') הנוכנ

 ךרד .תאז רוכזל בושחו הנוש הרוצ י"ע םיגצוימ (ספא) ₪ רפסמהו (וא) 0 תואה :ףסונ רבדל בל םיש

 לע ץוחלל אלו בל םישל שי ןכל ,תואכ 0 תואל סחיתי דימת בשחמהו ,וק רבוע דימתש  רפסמה

 תונוכמ רפסמל המודב אלש .םינוש (| ) הנטק 1 תואהו 1 רפסמה המוד ןפואב .תכנ אלה שקמה
 .הז ןמיס תונשל תורשפא ןיא הביתכ
 .תפסונ םעפ הרוק המ ריבטהל ישומיש הז היהי םישקמה חול יבצמ תא ןיבהל בושחש ןוויכמ
 אבה טירפה תא בשחמה םישי היזיולטה לע ןכיה הארמ אוהו עיבצמה -- ארקנ 1 בהבהמה ןמיסה
 .א גוסמ עיבצמל הנתשי םירצויה תויוכז ןמיס בשחמה תא קילדתו הבכת םא .סיפדתש
 הרוש תליחתב ,סיפדתש אבה טירפל בשחמה סחיתי ךיא הארמ עיבצמה ךותבש תואה
 אל ןה םג תובשחנ תורחא תועדוהו 6-ה ןמיס .חתפמ תלמ -- %6עיוסז6 ושורפש בהבהמ % הז היהי
 .בהבהמה
 הדוקפ לכ תליחתב תועיפומה בשחמה לש תודחוימה חתפמה תולממ תחא איה חתפמ תלמ
 רשאכ הרושה תליחתב חתפמ תלימל הפצמ בשחמהש ןוויכמ .עצבל וילע המ בשחמל תוריהבמו
 היהת תאזש א-ה י"ע ךל עידומ אוהו 81א1 אלא 2 סיפדהל אל טילחי בשחמה 2-ה שקמ לע ץחלת
 טיפדתש המ לכ ןכלו תרחא לבקתת אל תחא חתפמ תלמ תלבקתמ רשאכ .עצבי אוהש הלועפה
 תוא ושורפש [-ל עיבצמה תא הנשמ בשחמה ךכ לע ךל עידוהל ידכ .תויתואכ לבקתי וישכע
('60161.'), 

 .[ תויתואה בצמ וא א חתפמה תולמ בצמ לע רבדנ אבהלו "םיבצמ" בורל םיארקנ הלא םינוש םיגוס
 םורגל לכות 6425 5111:1-ה לע עובק ןפואב ץוחלל ילבמ תויתוא לש לודג רפסמ סיפדהל הצרת םא
 ,הרוק הזש תוארהל ידכ (2 זאו 61125 51115ד) 6425 1.06% הציחל י"ע תולודג עיפוהל תויתואה לכל
 עיבצמו תונטק תויתוא לבקל ידכ .(6319| תולודג תויתוא ושורפש) בהבהמ 6-ב ףלחתי 1[. עיבצמה
 דימ ןיחבת אל א חתפמה תולמ בצמ ןמזב 6425 00% לע ץחלת םא ,6425 00% לע תינש ץחל 1
 .1.-ב םוקמב 6 בצמב היהי בשחמה רשאכ חתפמ תלמ תסנכה רחאל יונישה תא הלגת לבא יונישב
 םיעיפומה םייפרג םינמיס הנומש םג םנשי םישקמה חולב תויתואה יגוס ינשו חתפמ תולימל ףסונב
 .םירפסמו תויתואל המוד הרוצב גצה לע םסיפדהל ןתינו 8 דע 1 םירפסמה ישקמ לע
 שקמ תציחל י"ע עצובמ הז יוניש יפרג בצמל םישקמה חול בצמ תא תונשל שי תאז עצבל ידכ
 .1 בצמל בוש וריזחת 9 לע הציחל .6-ל הנתשמ עיבצמהש בל םיש .9-ה םע 6825 511181-ה
 .ש-ב ןמוסמש (6א060660) הבחרהה בצמ אוהו ,וילא םישקמה חול תא תונשל ןתינש ףסונ בצמ ונשי
 בורב שמתשהל רשפאמ הז בצמ תינמז וב 5+א/801. 511197 םגו 6425 511157 תציחל י"ע גשומ אוה
 בצמל םישקמה חול תא ריזחת בוש םירותפכה ינש תציחל תויתונכתהו תויעדמה תויצקנופה
 .[. תויתוא
 ןקתל הכ דע ונדמל .םישקמה תציחלב םעפ ידמ םיעוט רתויב םייעוצקמה תנכתמהו תינבתכה םג
 יתלב קפס אלל לבא בשחמל הנתינ תחא הדוקפ קר םא החונ וז הטיש .בשחמה יוביכ י"ע תויועט
 .בר עדימ סנכוה רבכ םא הליעי
 הדוקפב תועט וליפא תירשפא אמגודכ .תואיגש קוחמל 081818-ה שקמב שמתשהל ןתינ ונלזמל
 :הטושפה

 ץפואד 360"

 :הארי גצה זאו םיחתופה םיישרגה תא לבקל ידכ 51א/801. 51151 תשמתשה אלש חיננ
 ץתואד ייפאפ10"

 רפסמל הפצמ בשחמה םיישרגה אללש ןוויכמ 281א1-ה רחאל אבש המ תוהזל לכוי אל בשחמה
 .הרושה ףוסב ?-ה ןמיס לש בוהבה י"ע ותכובמ תא הארמ בשחמה .תוא תאצמנ הרפסה םוקמבו
 העברא םנשי םישקמה חול לש הנושארה הרושב .תינש הרושה לכ תא סיפדהל ךרוצ ןיא ונלזמל
 לע ץוחלל ךילע הלא םישקמ תלעפהל .(קחמ) 081.81 הלימהו םינוש םינוויכל םיעיבצמה םיציח
 .םהמ דחא לע הציחל םע תינמז וב 6325 5
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 דימ אבש ןמיסה תא קחומ כמ: 818 שקמו הלאמש וא הנימי עיבצמה תא םיזיזמ םידדצבש םיציחה
 .עיבצמה ינפל
 רחאל דימ אצמנ עיבצמהש דע (תינמז וב 5-ו 6425 51115ד) לע ץחל היוגשה הרושה תא ןקתל ידכ
 ועימשיו ףוצר ןפואב דובעל וליחתי םה םיתש וא הינשל םישקמה ינש תא ץחלת םא .יוגשה .2-ה
 ץחל .הלועפה לע תיטמוטוא הרזחל םורגת תוינש יתשמ רתויל שקמ לע הציחל השעמל .שלח קילק
 5+א1801 5191 -- םיישרג) ספדה זאו יוגשה 2-ה תא קוחמל ידכב (ש ן 6425 54191) כמ1מדמ לע
 קו
 עיבצמ' למטמש ץחה תא הסנ .תרחא הלועפ םוש עצבל ילבמ הנימי הפחדנ הרוש לכש בל םיש
 לכות תואיגשש רוכז .ךרד התואב ןנקת תואיגש תעצב םא .דבוע הז ךיא תוארל ידכ קר  'הנימי
 .םינוקית ןמוקמב סינכהלו קוחמל
 ינפל הבתכנש העדוהל תחתמ וא ךסמה שארב ךתעדוה תא בותכי בשחמה ,פאד88 לע ץחל וישכע
 .תמייק ןיידע איה ךא ןכ
 84510-ב תונכתה ךירדמ לש ו קרפב אצמת םישקמה חול לש אלמ רואת
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 בשחמהו תויתוא ,םירפסמ

 סוכ בשחמכ

 .281אַד הדוקפב שומיש י"ע םייפרג םינמיסו תויתוא סיפדיש בשחמה לע דוקפל ךיא וניאר ה5 דע
 .הספדוהש הדוקפה תא עצביש בשחמל רמול תנמ לע אפ שקמב שמתשהל שי יכ וניאר ןכ ומכ
 ןפואב הרוש לכ שארב ותוא שיקתש וילאמ ןבומו םאדפא לע ץוחלל שי יכ רכזוי אל וישכעמ
 .יטמוטוא
 הפצמ בשחמהש ונזמר םדוקה קרפב תויתואב רשאמ תולקב רתוי םירפסמב לפטל לוכי בשחמה
 שיקנ םאש ךכ םיישרגב םישמתשמ ןיא רשאכ ?81אד הדוקפה רחאל רפסמל

 ץתואד 2
 .ךסמה לע עיפוי 2 רפסמה
 :םירפסמו תויתוא בברעל ןתינ טלחהב

 קפזאז 2.807"

 :שקה וישכע .ךסמה לעג86-ל 2 ןיב חוורמ שיש בל םיש
 ץאואד 27807

 קאואד 2 74807 שקה זאו

 וניא קיספ הדוקנב שומיש .תודומע 16 חוורמ ?81א1 הדוקפה רחאל םיטירפה ןיב קיטפב שומיש
 םינמיסה לכ םע 2%1א1-ב שמתשהל ןתינ האיגשל םרוג אוהשלכ ןמיסב שומיש יאו חוור ריאשמ
 :המגודל .סיכ בשחמל ךפוה בשחמהש ךכ םישקמה חול לעש םייטמתמה

 תתואז 2
 :םע תאז הושה .ךסמה לש ןוילעה קלחב עיפות הבושתה

 קפואד -2+2"
 רתוי תישומיש האצות לבקל תנמ לע תאז בלשל ןתינ
 :הסנ

 קתואד "2+2 12

 :ומכ תורחא ןובשח תולועפ הסנ
 תאואך 22

 קאואדך 5

 תאואך 2

 ןמיסב .תילגנאה א תואב לובלבמ ענמהל תנמ לע ,א ןמיסב םוקמב לפכ תרטמל םישמתשמ * ןמיסב
 4+ ןמיסב אלו) הקולחה ןמיסב /
 הדוקנ ילעב םירפסמב םגו םיילילש םירפסמב שמתשהל לכות הצרת םא .םינוש םיבושיח הסנ
 הרקיש הלגת ךסמב ןוילעה קלחה לש תורוש 22-ב תשמתשה ובש בצמל עיגת םא .תינורשע
 םיארוק וז העפותל .םלעת הנוילעה הרושהו תחא הרושב הלעמל הלעי בותכה לכ .ןיינעמ אוהשמ
 :הסנ המגודל .תופצל יושע התאש רדסב דימת אל םיבושיחה 561018

 ואי 5
 קוליחו לפכ .25 לבקיו 5-ב ליפכי זאו 5 לבקיו שולש םע 2 רבחי בשחמהש תופצל יושע התא
 זאו (15 ןתונ) 5-ב לפכה 3 תא חק ותועמשמ '5*2+3' יוטיבהש ךכ רוסיחו רוביח ינפל דימת םיעצובמ
 .ךסמה לע עיפותש האצותה היהת וז .17 ןתונה 2 ףסוה
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 .רוסיחו רוביח רשאמ רתוי ההובג תופידע םהל שיש רמאנ םדוק םיעצובמ קוליחו לפכש רחאמ
 .ןימיל לאמשמ הביתכה רדס יפ לע ועצובי םהו תופידע התוא הנשי קוליחו לפכל
 הלא ןיב םגו רוסיחהו רוביחה תולועפ וראשנ לפכהו קוליחה תולועפ לכ תא עציב בשחמהש רחאל
 .ןימיל לאמשמ ועצובי ןהו תופידע התוא הנשי
 תא עצבי בשחמה ךיא הארנ

 תתואד 26--9'2 + 3
3 + 26-29 [ 

 זז 2 -3 תלועפ תעצובמ הליחתב
 זו 20-23 יפ לע קולחהו לפכה
 1ן+ 6 ןימיל לאמשמ ררסה
 + 6 םירוביחה ךכ רחאו
 1 8 םירוסיחהו
 תמאתה י"ע תאז השוע בשחמה הכומנ וא ההובג תופידע שי הלועפל םא תעדל םיכירצ ונאש וליפא
 .6 תופידע שי +ֶל 8 תופידע / ן * :הלועפ לכ רובע תופידעה תא וגצייש 16-ל 1 ןיב םירפסמ
 םיירגוס ךותב רבד לכ .םיירגוסב שומיש י"ע ופקעל לכות לבא טלחומ ןפואב השקונ הז תולועפ רדס
 :ש ךכ ,דחא רפסמכ לפוטי ןכמ רחאלו ןושאר בשוחי

 קץאזאד 3-2 + 2

 6 + 2 = 8 הבושתה תא ןתי
 קפואד 2(*3 + 2) :לבא
 .4'3 = 12 הבושתה תא ןתי
 רפסמל ךממ הפצמ בשחמה רשאכ ,(2+2) הלאכ םייוטב בשחמל תתל םימעפל ישומיש הז היהי
 הז לכל ללכה ןמ םיאצויה .הבושתה תא בשחי רבכ אוהו ,רפסמ םוקמב יטמתמ יוטיב ול תתל לכות
 .הרקמו הרקמ לכל רורב ןפואב ושגדוי םהש םיטעומ ךכ לכ םה
 גוצייב שמתשהל לכות ןבומכ (.הדוקנב שומיש י"ע) תינורשע הדוקנ ילעב םירפסמ בותכל לכות
 .םייעדמה סיכה יבשחמב ידמל לבוקמה יכירעמ
 (6אקסח6חז) יכירעמה קלחה תא בותכת (תינורשע הדוקנ ילב וא םע) ליגר רפסמ רחאל הז הרקמב
 תינורשעה הדוקנה תא זיזי יכירעמה קלחה .רפסמה תאו (סונימ) ילוא זאו 6 תואה תא ליכמ אוהשכ
 םימעפ המכ 16-ב תוילניגרואה תורפסה וקלוחי וא ולפכוי ךכו ,(ילילש ךירעמב הלאמש וא) הנימי
 : אמגודל

4 = 60 2.34 
= 6 2.54 

4 = 6-2 2.34 

 .האלה ךכו
 .יטמתמ יוטיבב רפסמ ףילחהל ןתינ אל םידדוב םירקמב .בשחמה לע הלא םייוטיב סיפדהל הסנ
 :בותכל לכות אמגודל

(6/2) 6 (1.34+1) 
 םימעפ הלא תוטושפ תורוצ תיאר .תויתוא לש תזורחמ אלא ךרע הניא םתאצותש םייוטיב םג םנשי
 .ןהידיצמ םיישרג ךותב תורוגסה תויתואה תֶזּורחמכ תובר
 .ומצע ינפב רפסמ קר םצעב םניה רשא םייתרפס םייוטיב לש תוטושפה תורוצל הליבקמ וז העפות
 תנמ לע תאזו / וא *,-- אל םלועל לבא) תזורחמב + ה לש שומישה אוה הכ דע תיאר אלש המ
 רחאל תחאה תרשרשב וזל וז םדימצמ טושפ תוזורחמ רוביח (תויופידעה רדסב תויעב ויהי אלש
 :הסנ הינשה

 קתזאד ")657 + 76ע 00"

 לכות הצרת םא .ךרואמ דחא יוטיב לבקתי תחא הרושב הצרתש תוזורחמ המכ רבחל לכות
 .םיירגוסב םג שמתשהל
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 תוטושפ תודוקפ

 28א1אַד הדוקפה יכ וניאר הכ דע .םינוש םירבד ןסחאל תנמ לע בשחמה ןורכזב שמתשהל רשפא
 םירפסמהו תויתואה רשאכ ,םיבושיח לש תואצותו םירפסמ ,תויתוא גצה לע סיפדהל תרשפאמ
 .ברועמ ןפואב עיפוהל םילוכי
 ןורכזהמ קלח תוצקהל ךרטצנ תותוא לש תזורחמ וא רפסמ רוכיש בשחמה לע דוקפל הצרנ םא
 .הזה שומישל
 תוא וא רפסמ רוכזל ידכ םישמתשמ הז שקמב (ןורכז) חו6חוסוע ארקנה שקמ ונשי םיבשחמה בורל
 ךנוצרכ םיינוימד ןורכז יאת הברהב שמתשהל לוכי אוה ,הזמ רתוי הברה תושעל לוכי ךלש בשחמה
 .םהמ דחא לכל םש תתל לכותו
 תלמ איה 1.51) 151 הדוקפב םישמתשמ 34 -- המגודכ .ךליג תא רוכזל ךנוצרבש חיננ :אמגודל
 :םיבתוכו ש שקמה לע תספדומה חתפמ

4 = 386 107 

 34 רפסמהו (ליג) 36"ב ןמוסי ןורכזהמ םיוסמ קלחש אוה 1.8[ הדוקפב םישמתשמ רשאכ הרקיש המ
 :ספדה ןסכואמה עדימה תא לבקל תנמ לע .וכותב ןסחואי

 קאואד 6

 :שקה 386 ול ונארקש ןורכזה את לש ןכותה תא תונשל דואמ לק .34 רפסמה עיפוי זאו
66 = 36 107 

 ץאזאד ג :ספדהו

 העדוה תספדה בלשל ירשפא .ויכרע תא תונשל ןתינש הנתשמל המגוד איה גָא6 ךסמה לע עיפוי 6
 :ספדה המגודל הנתשמ לש ךרע םע ךסמל תורישי

 קפואד "ץסטז 66 87 6

 לוכי אוה .םהילא םירבוחמ תומשש םירפסמ תריכזמ ישומיש רתוי הברה אוה בשחמה ,םינפ לכ לע
 םישמתשמ םייתזורחמ םינתשמל םיירפסמ םינתשמ ןיב ןיחבהל ידכ .תויתוא לש תוזורחמ רוכזל םג
 לכונ "'ץסטז קש 8" תזורחמה תא רומשיש הצרנ םא המודל .הנתשמה םש ףוטב 5 רלודה ןמיסב
 תא םהב שי רשאכ דבלב תחא תוא ילעב תויהל ולכוי םייתזורחמ םינתשמ לש תומש) 35 הל אורקל
 :ספדה ןכל (5זה

 157 ג 5 = "ץסטז גאס"

 "קאזאד 35" סיפדת וישכע םא
 .תויתואה תזורחמ לכ גצה לע עיפות
 טפדה קרפה תליחתמ בשחמה תא תיביכ אל םא

 קתזאד 35 6
 הרקי המ הארתו
 המגודל 181 הדוקפב שמתשהל ילבמ בשחמה ןורכזל עדימ סינכהל תנמ לע תורחא םיכרד ןנשי
 לכב .םישקמה ןמ וילא עיגי אוהשלכ עדימ יכ בשחמל תרמוא הטושפה התרוצב 1א90ד הדוקפה
 סיפדהל לכות 181 אא סיפדהל םוקמב םעפ

 תץזאז ג

 הכחמ בשחמהש רמוא הז .גצה לע עיפוי [ גוטמ בהבהמ עיבצמ 5א18%-ה שקמ לע ץחלת רשאב
 וניא רבד םושש ךל הארנש יפ לע ףא .8א1פא-ה לע ץחל זאו ךליגמ תא טפדה ןכלו ךממ עדימל
 .תטפדהש ךרעה וישכע ןתינ הנתשמל הרוק

14 



 ץאואד 36 תספדה
 .תאז חיכות

 .תודוקפ לש תכרעמל דחיב תאז לכ בלשנ אבה
 :ספדה

 17 55 = "\/הגז 5 ץסטז הָקְסל"

 157 ג5 = "ץסטז 9ַא6 8"

 ןאקסטד | (פ5) ;גַש :;1א] 35 6
 םייתודוקנה י"ע תודרפומ תודוקפ יתש הליכמ הנורחאה הרושהש בל םיש

 ןאפזנד (55) 6
 סינכהל תרחא ךרד הניה

 ןאפשד שעתה( 15 ץסטז א?" ;ג6
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 יסיסב תונכת

 ךא דחיב תודוקפ רפסמ בלשל רשפא םנמא .םישקמה חולמ תורישי בשחמה לע ונדְקָּפ הכ דע
 | .ידמל לבגומ וז הטישב שומישה
 עוציבל תוארוה תרדס םהל תתל לכונש איה תועמשמה ,םתנכתל תלוכיה איה םיבשחמה תמצוע
 תוטושפ תופש ןנשי .ותיא *רבד"ל ונל תרשפאמה ולשמ הפש הנשי בשחמ לכל .םרדסכ םירבד
 םדא ינבל הנבהל תושק בשחמה י"ע הנבהל תוטושפה תופשה לזמה עורל ,ןניבהל לוכי בשחמהש
 וליפא םימעפלו ,בשחמה רובע תיסחי תוכבוסמ ןניה םדא ינבל הנבהל תולקה תופש :ןוכנ ךפהה םג
 .ורובע ןשרפל וא ןמגרתל שי
 :םה 8516 הלמה לש תוביתה ישאר 84516 תארקנה תיליע הפשב שמתשמ 2% 520610%[-ה

 ת6קוהת6זפ /\!1-קטזקס56 [1ח5זזט6ם0ת (2066 6

 וינב תומטרד תללכמב הבצוע הפשה .הרטמ לכלו םילמסב ,םיליחתמל תוארוה ןפוצ :ושורפש
 ןיב המוד יד הפשהש פ"עפא .םיישיא םיבשחמב דואמ הצופנ וז הפש .1964-ב ב"הרא רשפמה
 רובע דחוימב ובתכנ ולא תוארוהש הביסה תאז .םייתועמשמ םילדבה םנשי ,םיישיאה םיבשחמה
 תויעבב לקתת אלו לבוקמה 84516-המ דואמ הנוש וניא םורטקפסה לש 84510-ה ,2א 560 גח"ה
 הדוקפה תא טימשהל השרמ וניא (םירחא םיבשחמבכ אלש) םורטקפסה לש 84510-ה .וניבהל תובר
 .בשחמב ןסחאל רשפאש תוארוהה רפסמל לובג ונשי ,םינתשמו םיכרע םיסחיימ רשאכ 11
 .םוזמז י"ע הז לובגל תעגהש ךל עידוי 2% 560זטחו"ה
 ןכלו עצבל וילע םתוא תוארוהה רדס תא בשחמה תעידיל איבהל יחרכה 84516-ב םיתנכתמ רשאכ
 ךכ הרוש לכב 10 ףסוהלו וס-ב ליחתהל לבוקמ .התליחתב רפסימ תלעב איה הז רדסב הרוש לכ
 .תינכתב םייוניש םישורדש וא תוטמשה ויהש םירקמב תופסונ תורוש ליחשהל היהי רשפאש
 הרדס לע רוזחל הצרנ םא ,םדוקה קרפה ףוסבש תודוקפה תרדסל סחייתנ ,הטושפ תינכותב לכתסנ
 םאדמא םע ןלהלד תורושה תא ספדה .וז היעב לע תרבגתמ תינכותה .םעפ לכ סינכהל היהי ךירצ וז
 16 157 55 = "אחז 15 ץסטז גָקסל" :הרוש לכ רמגב

 26 107 35 = "ץסטז 3ָא6 15"

 36 ןאפשד (55) 6

 46 עאחצד 35 6

 בשחמה לע דוקפנש דע הרקי אל רבד .םיישרגה ךותב דבלמ ,םיחוור סינכהל ךרוצ ןיאש בל םיש
 הארו וז הדוקפ סנכה 8 שקמה לע חתפמ תלמ וז) 80א-ב שומיש י"ע ,תינכותה לע לועפל ליחתהל
 .הרקי המ

 חה 5 ץסטז 7
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 הנורחאה הרושה תא הארמ הז ץח.תינכתב הסנכוהש הרוש לכ לע הנימי הארמה ץחל בל םיש
 01151 וא) םאדפת שקה שדחמ תינכתה לכ תא תוארל הצרת םא .תסנכהש
 רתוי ךרטצת אל רשאכ .ךנוצרכ םימעפ המכ תינכותה תא ץירהל תנמ לע תא-ב שמתשהל לכות
 תנסכואמה תינכותה תא תקחומ וז הדוקפ .זאמוש הדוקפב שומיש י"ע הקלסל לכות וז תינכותב
 .השדח תינכות תסנכהל ןכומה קלח חול הריאשמו ןורכזב
 .הרוק המ הארו 1151 ךכ רחאו אפש/ שקה

 6 1982 5וח8!0וז 16508ז0ת 40

 :םוכיסב
 הדוקפכ אלו תינכותב הרושכ תאז הדוקפ לבקי בשחמה ,רפסמ הינפלש הדוקפ סיפדמ התא רשאכ
 .ךשמהב שומישל וז הרוש ןטחאי אלא דימ התוא עצבי אל בשחמה .תימתס
 הרושה לע עיבצמ >-הו תטנכהש תינכותה תורוש לכ תא גצה לע בתוכ 2% 5קטטוזטו"ה ךתרזעל
 .הסנכוהש הנורחאה
 ,הלא תורוש עצבי בשחמהש תנמ לע .ונורכזב ןנסחאי אלא דימ הלא תורוש עצבי אל בשחמה
 .הרזחב תינכותה תורוש תא לבקת אפ לע ץחלת םא .תטא הדוקפב שמתשה
 ןיב םירפסמה יעוביר לכ תא סיפדת איה תיטמתמ רתוי היהת וז תינכות ,תרחא הטושפ תינכות ןחבנ
 .(ומצעב לפכומה רפסמכ רדגומ רפסמ לש עוביר) .וש-ל ו
 הטיש איה תאז .84516-ל שיש תפסונ תונכת תסיפתב שמתשנ 16 דע 1-מ םירפסמל אורקל תנמ לע
 ןורכזב םירפסמ ןסחאל ןתינש וניאר .רתוי םדקומ רופסל בשחמה תא איבהל לכונ התרזעבש
 הנתשמהש הצרנ םא .הנתשמל ךרע תדמצה י"ע תינכט הפשב וא .םהילא םש תדמצה י"ע בשחמה
 .ע08 ...ד0 ...5782 הדוקפב שומיש י"ע תאז השענ 16-ל דע 1 לש םידעצב םדקתיו 1 ךרעב ליחתי א
 :ספדה תעכ בשחמב םדוק היהש המ לכמ רטפהל ידכ אפ שיקהל ךילע וז תינכות סינכהל תנמ לע

 וש 08 א = 1 10 16 דפ 1
 רמול הכירצ האבה הרושה (ו לש םידעצב תישענ הריפסה םא טימשהל רשפא 5155 1-ה תא כ"דב)
 :ספדה .גצימ אוהש ךרעל רשק אלל א לע עצבל המ בשחמל

 26 ץפזאז א, איא
 :ספדה ןכלו א לש אבה ךרעל עונל ול רמאתש הרושל קוקז בשחמה

 36 אפאד א
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 תא רובעי א רשאכ .ךילהתה לע רוזחי זאו ,וס הרושל רובעי אוה וז הארוהל עיגי בשחמה רשאכ

 .40 הרוש רמולכ תינכתב האבה הרושל ךלי בשחמה 16 ךרעה

 :האבה הרוצב ךסמה לע עיפוהל הכירצ תינכותה וישכע
 16 08 א = 1 70 10 1

 26 ץאואז א,איא

 36 אפאד א

 :ספדה ןכל א=וס רשאכ תרמגנ תינכתהש בשחמל רמאתש תפסונ הרוש השורד המלשהל
07 4 

 ןתינ (א? וא) אא לש ךרעה םע ינשהו א יכרע םע דחא רוט .םירוט ינש ועיפוי )א הדוקפה רחאל
 :הרושה תפסוה י"ע הלא תודומעל תרתוכ תתל

 5 קתזאד "יא" ,"איא"

 ןפואב ןוכנה המוקמב וז הרוש סינכמ בשחמה תורושה לכ ירחא וז הרוש ונסנכהש פ"עאש בל םיש
 ךל שי םא תורחא תויטמתמ תויצקנופ תביתכ י"ע תורחא תוינכות בותכל הסנ .הרפסמ יפל יטמוטוא
 .84516-ב תינכתל תוארוה רפסב םימיאתמה םידומעל הנפ ןהב שומישה תרוצב אוהשלכ קפס
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 לוק םשרב שומיש

 לע תינכות טילקהל לוכי 2% 5ק60וזטאו-ה םעפ לכב בשחמל שדחמ תוינכות תטפדהמ ענמהל ידכ
 שומיש ךות התוא רומשל הסנ ןורכזב תינכות ךל שי םא ,ליגרה יתיבה לוקה םשר תרזעב תוטסק
 .תואבה תוארוהב
 בור .בשחמה ךות לא רתוי רחואמ הרזחב םתולעהל םג ןתינ תוטסק לע תוינכות רומשל ןתינ םא
 בוט תוחפל איה (ונומ) דחא ץורעב טילקמה ליגר לוק םשר בשחמה תניחבמ ,ומיאתי לוקה ימשר
 ישומיש אוה לוקה םשרב רופסימהש אצמת .תויעב תוחפ השועו .ינופוארטס רקי לוק םשר ומכ
 .דואמ
 תינוציחה האיציה תא הסנ ,ןיא םא) תוינזואל האיציו ןופורקימל הסינכ תויהל תבייח לוקה םשרל
 ללגב (ךל וקפוסש םיכילומה םיטוחל םיאתהל ידכ) מ"מ 3.5 יעקת תויהל םיכירצ םה .(לוקמרל
 םיאתת הליגר הטסק לכ .בשחמה ליבשב םיקזח קיפסמ תותוא תתל אל םילולע םירחא םיגוסש
 ותוא רבח םיאתמ לוק םשר תגשהש רחאל .רתוי תובוט תויהל ולכוי !סוצ חסופפ לש תוטסקש פ"עא
 הסינכה עקש תא רבחל ךירצ דחא ךילומ טוח .2א 5ק66טתו-ה םע תלבקש םיכילומה י"ע בשחמל
 תא רבחל ךירצ ינשה טוחה .בשחמה לש ירוחאה דצבש 'א!16'-ב ןמוסמה עקשל פייטבש ןופורקימל
 י"ע 566 -ל קזנ םורגל לכות אל) בשחמבש '848' עקשל לוקה םשרב תוינזואל האיציה עקש
 .(םיטוחה לש ןוכנ אל רוביח
 תא םירבחמה םיעקתה דחאש אדו הטסק לע תינכות רומשל ידכ 54/5-ה תדוקפב שמתשת רשאכ
 הטלקהל םורגתש האלולל םורגל אל ידכ םיקתונמ בשחמב 545-ה תסינכ וא פייטב הינזואה תאיצי
 ,םדוקה קרפבש םיעובירה תינכות חיננ ,בשחמה ךות לא איהשלכ תינכות ספדה .תינכתה לש היוגש
 ספדה זאו

5" 54/0 

 לכות .הטסקה לע איהש ןמזב תינכותה תא ןמסל ידכ וב שמתשהל ןתינש םש טושפ אוה 5
 ,רתויה לכל םינמיס וס ילעב תומש תתל

 טילקתש ינפל תורקל ךירצ המ ריבסנ הליחתב 5ז91ז 1306 (ח6ח קז655 גת א6/ העדוהב ביגי בשחמה
 .היזיולטה גצ לש לובגב לכתסהו 2% 5ק60זטאו-ב שקמ לע אלא פייטה לע ץחלת לא .תינכותה תא
 .םיינועבצ םייקפוא םיספ הארת
 זא ,הלעמ יפלכ תויטאב םיזזש מ"ס 1 יבועב ךרעב םיריהב םילוחכו םימודא םיספ לש תוינש 5
 לוחכו םודא לש תוינש 2-ו ליגרכ לכה תחא הינש ,םילוחכו םיבוהצ םיטפ לש הריהמ תוצרפתה
 ההזתש דע בוש תאז הסנ .בוש םילוחכהו םיבוהצה םיספה לש תחא הינש ךרעב זאו בוש ריהב
 םימודאה םיספה תא תוארל ןתינ קלח לכ ינפלו םיקלח ינשב רמשנ עדימה .םיעבצ לש גוס לכ ריכתו
 קלחה .םילוחכ םיבוהצה םיספה תעפוה םע תינמז וב הלעומ ומצע עדימה .םיריהב םילוחכה
 לכ םע דחיב המצע תינכותה תא ליכמ ינשה וליאו ףסונ יללכ עדימו תינכותה םש תא ליכמ ןושארה
 .הטסק לע תינכותה תא טילקנ תעכ .חורימ קר אוה םהניבש (ליגרה) ןבלה עטקה םימייקה םינתשמה
 .קוחמל ןכומ התאש םוקמל וא קיר םוקמל הטסקה טרס תא זזה וו
 :ספדה (2

 53/מ "5ףטבז66" (םאדםת)

 .(תינמז וב 66016 ן) ק!גע לע ץוחלל שי לוקה ימשר בורב) פייטב טילקהל לחתה (
 .2% 5ק60זטחו"ב אוהשלכ רותפכ לע ץחל 4
 ₪ 0% העדוהה עיפות פייטל תינכתה תא ריבעהל רמג בשחמה רשאכו םדוקמכ היזיולטב ןנובתה 65
 .לוקה םשר תא רוצע זאו
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 הקידבה .בשחמבש תינכותה דגנכ הטסקה לעש תותואה תא קודבל לכות תחלצהש אדול תנמ לע

 ,/:81:/ הדוקפב שומיש י"ע השעת
 לש טוחה תא רבחו .ךרדה תיצחמ ךרעבל לוקה םשרב (0!טזח6) המצועה רותפכ תא ןווכ (1

 .548 תוינזואה
 .הטלקהה ינפל אוהשלכ םוקמל הטסקה תא הרזחב לגלג (2
 :ספדה 3

 1: "טז

 .(א-ן5חו זאו ₪ הבחרהה בצמב אצמנ %2ת1זצ)

 (קוגע) לע ץחל לוקה םשר תא לעפה 64
 זא -- תטלקומה תינכותה לא עיגי פייטהש דע ריהב לוחכ ואו םודא ויעבצ הנשי היזולטה לובג
 םשרת םיספה ןיבש ןמזה חוורמב 5% י"ע) תינכותה תרימש ןמזב תיארש םיספה םתוא תא הארת
 םשה תא סיפדמ אוה פייטה לע עדימ שפחמ בשחמה רשאכ .ץזסָקזגחו 5ףטגז66 העדוהה ךסמה לע

 עד 60 א חוויד םע ,רוצעי בשחמה ןכ ירחאו םיספה לכ תא הארת םא .שוגפי ובש רבד לכ לש
 תולאשה תא לואשל ךילע שבתשה אוהשמו הדימב ,הטסקה לע הרמשנו הטלקוה ךתינכותש
 .שבתשה המ אוצמל תנמ לע תואבה

 ?הרמשנ ךתינכותש אדוות ךיא
 איהש וא ,יוארכ הרמשנ אל תינכתהש וא .תולקת יתש תויהל תולוכי תינכותה םש עיפוה אל םא
 תינכתה םא ררבל תנמ לע .הלקתה גוס תא אוצמל ךילע הרקמ לכב .יוארכ הרזחב תארקנ אל
 לש לוקמרה ךרד התוא ןגנו הטלקהה תלחתה ינפלש םוקמל דע הטסקה תא לגלג יוארכ הרמשנ
 םימודאה םיספה (פייטה לש תוינזואה עקשמ טוחה תא קתנל ךרטצתשי אדול בורק) לוקה םשר
 תוחפ הברה תולוק עימשמ בוהצהו לוחכה עדימהו ביציו רורב הובג לילצ םירציימ םילוחכהו
 ,האלמ המצוע םיליעפמ רשאכ ידמל םיקזח םילילצה יגוס ינש .סרומב העדוהל המודב םימיענ
 אלש יאדול בורק ךתינכות הלא םישער עמשת אלו הדימב .החיש לוק לע רבגתהל תולקב םילוכיו
 .הרמשנ
 אדו .םירבוחמ (א/10) ןופורקימה יעקשש אדו ,םימיאתמה םיעקשל םירבוחמ םיטוחה םא קודב
 םירצוי םניא םיעקתה ,לוק ימשר לש םימיוסמ םיגוסבש ארוק .םירבוחמ םניא (538) הינזואה יעקשש
 םימעפל לכות זאו מ"מ 2.5 ךרעב הצוחה םתוא ךושמל הסנ .המינפ רשי םיפחדנ םה רשאכ עגמ
 .הליענ תדמעב םיבציתמ םשיגרהל
 רומשל הסנ תאז תקדבש רחאל .הטסקה טרס תליחתב קיטסלפהמ עטקה לע הטלקה תעצב אלש קודב
 י .שדחמ תינכותה תא
 יוארכ יאדול בורק העצבתה 58%5-ה תלועפ זא םדוקמ וראותש תולוקה תא עומשל לכות םא
 .בשחמה ךות לא תינכותה תאירקב איה היעבהו
 עמשי אל בשחמה ידמ הכומנ המצועה םא (/ס!טח₪) לוקה תמצוע תא קודב ,םיטוחה תא בוש קודב
 ידמ הקזח המצועה םא ךא ,ךסמה לע םינוכנה םיטפה תא תוארל לכות אל ןכלו בטיה תותואה תא
 בחר םוחת ונשי .בשחמה לש ימינפה לוקמרה ךרד.םתוא עומשל לכות זאו ,םיתוועב ועיגי תותואה
 .םיוסינ רפסמ י"ע ותוא אוצמל לכותו .םיבצמה ינש ןיב םייניב יכרע לש
 .שבתשמ אוהשמ ןיידע לבא המש תא סיפדמ ,תינכותה תא ההזמ בשחמה רשאכ וניה ףסונ הרקמ
 לע יוגשה םשה תא בותכי בשחמה זא) 54/8-ה בלשב םשה תא ןוכנ אל תספדהש ןה תויורשפאה
 לוחכו םודא קיזבהל ךישמיו תינכותהמ םלעתי בשחמה זאו /5%15/-ה ןמזב תיגשש וא (גצה יבג
 .ךסמה לובגב
 העדוהה םע רוזחי בשחמה הטסקה ןכות םע תומיא תאיגש הנשי רשאכ

 5 דגק6 !0ה0וחק 7

 תינכות תרימש עצב הז הרקמב .תינכותה תא תמאל חילצמ וניא בשחמהש הז הרקמב השורפש
 .(54%5) תשדוחמ
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 רחאמ יוצרהמ קוחר וניא לבא רדסב ירמגל וניא לוקה םשרב (/0!טחו6) המצועה ןוויכש תורשפא שי
 ןושארה קלחה תא אורקל חילצה בשחמהש

 קוידב תעצבתמ שדחמ התנעטה (/6זוָע י"ע) התמאל ןכו תינכותה תא רומשל תחלצהש חיננ הבה
 :איהש הדוקפה תרוצ דבלמ תומיאה ומכ

 1080 *5ףטזספ"

 םתןתצ 5

 תרוקפ .הניעטב היעב םוש היהת אל ןוכנ תומיא עצבל תחלצה םא .] שקמה לע אצמנ 1090
 .המצע הנעטהה תלועפ ינפל בשחמב הינתשמו הנשיה תינכותה תא תקחומ (2042) הניעטה
 לע שארמ תוטלקומ תוינכות תונקל ןתינ .אטא הדוקפה י"ע הצירהל ןתינ הנעטוה תינכות רשאכ
 .בשחמל בשחממ תונוש הטלקהה יכרדו רחאמ 2% 5קטסוזטחו-ל דחוימב תונכומ תויהל ןהילע .תוטסק
 תא רוחבל לכות .םש שי תינכות לכל הטסקב דצ ותוא לע תוטלקומה תוינכותה ןיב ןיחבהל ידכ
 הלעות 6160006 םשב תינכות המגודל .םשה תספדהו הנעטהה תדוקפ י"ע הצרתש תינכותה
 :הדוקפה י"ע בשחמל

 108םכ "חוש

 םא רתויב הליעי וז הדוקפ .לקתת הב הנושארה תינכותה תא ןעטה התועמשמ 1.04 ** הדוקפה)
 .(תינכותה םש תא תחכש
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 םיעבצ

 קלוחמ ךסמה .היזיולטה ךסמ לע םיעבצב שמתשהל תלוכיה איה 7% 5ק6וזטחו תינקל תוביסה תחא
 םיעבצה תא תונשל ןתינ .(ריינ) 4258 -- יזכרמ רוזאו (לובג 808085 -- ינוציח רוזא םירוזא ינשל
 שמתשהל רשפא .תינכת י"ע וא םישקמה חולב שומיש י"ע תאזו .ךנוצרכ הלא םירוזא ינש לש
 םירדוטמכ םיארנ םיעבצהש פ"עא .7 דע 6 מ ורפסומ םיעבצה .םיעבצ הנומשב 2% 5ק60וזטתו"ב
 .ןבל רוחשה תיזיולט ךסמ יבג לע רופא עבצ לש תותחופו תוכלוה תוגרד םינתונ םה ירקמ רדסב
 :םירפסמה ישקמ לעמ םג םימושרה םהירפסמו םיעבצה תמישר ןלהל

 6 רוחש -- 6%

 ו לוחכ - ₪ ִ
 2 םודא - 6

 3 לוגס -- ה4ק6הוג (קטזק!6)

 4 קורי -- קזשסח

 5 תלכת -- 6ץגה (קג|6 פ106)

 6 בוהצ -- 6!!סוצ

 7 ןבל - צתוש

 808058-ה לש ילמרונה ךרעהש ךכ .ןבל רוחשב הליחתב תכרעמה תלעופ לעפומ בשחמה רשאכ
 י"ע רדגוי ךסמה לע ועיפויש 'וכו רפסמ תוא לכ עבצ .ןבל ונייהד 7 אוה (ריינ) 24758 -ה לשו (לובג)
 י"ע תועבקנ ךסמה יעבצ לע תוטלושה תודוקפה שולש .רוחש ונייהד 6 ינושארה הכרעש !אא תדוקפ
 .תשקה י"ע המגודל הלא םיכרע תונשל ןתינ ךא בשחמה

2 803058 

 תוארוהה וב ךטמה לש ןותחתה רוזאה ללוכ םודאל ןבלמ הנתשי לובגה 5%158 שיקהל רוכזת םא
 ךסמה זכרמ תא תונשל הסנ .עבצה יוניש תא הארתו םירחא םיכרע עובקל הסנ .תוספדומ תודוקפהו
 :תשקה י"ע

 קגקםפ 5
 םגו 6425 514157 לע השקה י"ע גשומ אוה ,רתוי םדקומ ראותש 5 הבחרהה בצמב תבתכנ וז הדוקפ
 םיימעפ ץחלי 5ד'88%-ה רשאכו ₪ זאו 51181 יזע גשומ ומצע 24258-ה .ןמז ותואב 511801 5
 רבכש 5א788-ה תדוקפ תא תלטבמ הנושארה 5א158-ה תשקה תלכת עבצ לבקי יזכרמה קלחה
 בשחמל תמרוג הינשה הציחלה) שומישל שדחה 2258-ה שקוי רשאכ קר םלוא ,בשחמב הנסחוא
 תינועבצ היזיולטב שמתשמ התא רשאכ (ךסמה ינותנ תא שדחמ הנוב ןכלו תינכות לכל 1151 עצבל
 .הנחתה ןוויכ תורקב תא טעמו היזיולטבש עבצה תרקב תא םיאווהל הסנ ,ונתשה אל םיעבצהו
 םיעיפומה םירפסמהו תויתואה לש םיעבצה תא תתסוומו /4788-ה תדוקפל ההז [אא-ה תדוקפ
 עדימה תא אורקל לכות אל םיהז 5478-הו ןאא-ה יעבצ םאש וילאמ ןבומ .ךסמב 23758-ה רוזאב
 .ךסמה לע
 תא הארתש הטושפ תינכות המגודל תוינכות ךותב שמתשהל ןתינ !אאו אתא .808058 תודוקפב
 \ ירשפאה םיעבצה חווט

7 0 10 

 20 005 א

 30 054 7--א: 5

0 4\55 40 

 50 אד א
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 ?258-ה יעבצ ןיב דוגינ תריצי ךות םיעבצה תנומש תא הארמ איה (80/א) תצרומ וז תינכות רשאכ
 תא שדחמ תונבל בשחמה תא החירכמ 24258-ה רחאל (ךסמ הקנ) 615-ה תדוקפ .808 058-ל
 בשחמה תא תרצוע (היהשה) 241058-ה תדוקפ .שרחה ?288-ה עבצב שומיש ךות ךסמה תרוצ
 .(4055-ה תרוש ילב תינכותה תא ץירהל הסנ) הרוק המ תוארל לכונש ידכ תחא הינש ךשמל
 .אפו/ תדוקפ רחאל ָהאבה תינכותה תא ספדה תלעופ !אא-ה תדוקפ דציכ תוארל ידכ

7 0 16 

 26 תקםת 1

 36 !אא 4

 46 תזאד "(כז66ת 607608 סת 5|ט6 236אקזסטת6"

 .לוחכ עקר לע תוקורי תויתוא סיפדת תינכותה
 תונכתה ךירדמב תוטרופמה 2% 5קזזטחו-ה לש תינועבצה ותלוכיל תורושקש תופסונ תודוקפ ןנשי
 .84516-ב
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 תולוק

 י"ע הטילשל םינתינ וכרואו לוקה תורידת .יפוסניא ןווגמב תולוק רוציל לוכי 78 5ק60זזטחו"ה
 .שמתשמה
 6 בחרומה בצמב אצמנ 855? .לילצ איצוהל בשחמה לע דוקפל תנמ לע םישמתשמ 8557 הדוקפב
 .27ה שקמב שומיש י"ע גשומו
 8557-ה תדוקפ ךותב תונתשהל לוכי אוה (6|₪100 6) יעצמא וד אוה 8557 תדוקפב יזכרמה לילצה
 לבקתת רשאב ,(6) ודל תחתמ וא לעמ לילצ תת וא לילצכ אטובמ אוה םא ות לכ גישהל רשפאו
 :הדוקפה

₪ 2 85072 

 .תוינש 2 ךשמל וד לילצה תא איצוי בשחמה
 ותה הבוג תא עבקי ינשה רפסמה וליאו תוינשב לילצה ךרוא תא ןתי הדוקפה רחאל ןושארה רפסמה
 .1 אוה (6 8) זאיד וד ןתיש ךרעהו 6 אוה וד לילצה תא ןתיש ךרעהש ןאכמ .הז ודל תחתמ וא לעמ
 םילילצ לש תוגרד 12-ש ינפמ 12 וכרעש אבה (0) ודה דע האלה ןכו 2 אוה (כ) הָר רובע ךרעה
 היהי רפסמהש לככו הצרת םא הזל רבעמו 13 דע ךישמהל לכות .המלש הבטקוא ונתי םהיקלחו
 :הסנ .בשחמה י"ע קפויש לילצה הבוג היהי ךכ הובג רתוי

 8560 1 4 :םםפק 1,2 :0םםק 2 9

 המכ ףרצל ןתינש רחאמ ."םירווע םירבכע השולש" רישה לש הנושארה הביתה תא עומשל לכות
 .םלש ריש ,תונלבסה תא ךל שי םא ,רצייל לכות ,םייתודוקנה תרזעב וידחי 8582 תודוקפ
 ןהב שמתשהל םג רשפא .8587 תודוקפ רפסמ רבחל תנמ לע קר אל םייתודוקנב שמתשהל רשפא
 רוציל לכות רתוי תכבוסמ אמגודכ .תוידוסיה תודוקפה לכמ תובכרומה תודוקפ תונבל תנמ לע
 :וידחי 808058 םגו 8882 לש בוכע י"ע םינתשמ םיעבצו תולוק לש הדוקפ
 טסאסממ ן :םםמק ן 14 :םסתסמה 3 :טםםק 1 ,16 :808058 +

 טטשק 1 12 :808008 6 :םםםק ן .0 :8סקםת 5 :םםםק :80 תם 1
 הדבועל בל םישי אל בשחמה תחא הרוש רשאמ רתוי תכשמתמ וז הדוקפש הדבועהמ שושחת לא
 .וז
 :םילילצ לש המלש תכרעמ ןגנל תנמ לע הרצק תינכת הנה

 16 508 א = 0 70 3

 26 9557 2 א

 36 אפאז א
 םיפסונ םיבר םירבד עצבל לכות ,םיילילש םירפסמב םישמתשמ (6) ודמ םיכומנ םיות יכ שיגדהל שי
 .884516-ב תונכתה ךירדמב לכתסת םא
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 בשחמה םינפ

 .2א 5קטשטחו"ה לש וכות תא הארמ ןאכ הנומתה

 נתת סז ה וס סז

 (דזפחפהחהו15 ןכוסזטז6)

 קה| 6 ז

 (6סוסטז חרואסז)

 \ )| ג (סזפחס 6%א60ט1וצ6)

 080% סז ססחוקטזסז

 2 : םסמאו (צו8חטה))

 םהמו (זאסו6 ק80)

 6() (₪זפוחפ)

 | טז

 תורוחש תוינבלמה קיטסלפה תוכיתח .תובית ישארב תויתוא שולשב ראותמ קלח לכ הארתש יפכ
 לכ תא םיעצבמ השעמל רשא (ןוקיליסה יבבש) םיבלושמה םילגעמה ןניה תוברה םיילגרה תולעב
 םילגרל תכתמ יטוחב רבוחמה ןוקיליס לש מ"מ 6.3 ועלצש עוביר ונשי דחא לכב .הדובעה
 םיינורטקלאה םילגעמה תא םירצויה םירוטסיסנרט יפלא םנשי הזה ןוקיליסה בבש לע .תויתכתמה
 וטחוז) 620 תובורק םיתיעל ארקנה םינותנה דוביע בבש וניה בשחמה לש "חומ"ה .בשחמה םניהש
 .(תיזכרמ םינותנ דוביע תדיחי -- (26תזז:411] 1

 .ירלופופה 280-ה לש רתוי הריהמ הסריג איהש 2804 ארקנ הזה םיוסמה 020-ה
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 המ טילחמ ,ץחלנ שקמ הזיא קדוב ,םיבושיחה תא עצבמ ,בשחמב טלוש (620)) םינותנה דבעמ

 עצבל בשחמה לוכי אל ותמכוח לכ ףא לע .תושעל ךירצ בשחמה המ טילחמ ללכבו הבוגתב תושעל
 תא לבקל וילע הלא םיניינעב .ינורשע ןובשח וא 84516 לע רבד עדוי וניא אוה לשמל .ומצעב לכה

 אסאו-ה (דבלב אירק ןורכז -- תפא סא[ אופאוספצ) 80א/-ה בבש אוה .רחא בבשמ תוארוהה
 לכב תושעל המ םינותנה דבעמל תורמוא ןה .בשחמה תינכות ןהש תוארוה לש הכורא המישר ליכמ
 .280 לש הנובמה תפש ארקנש המב אלא 8/4516-ב הבתכנ אל וז תינכת .שארמ תויופצה תוביסנה
 ארקנ ןכלו הלאכ םירפסמ 16,384 םנשי דחיב .םירפסמ לש הכורא המישר הניה תינכותה תרוצ
 םיבבש רפסמ םנשיש ףא לע .1024 אוה 1% .אסאוב 16% לש 83516 2א 5קזזטחו"ה לש 84516-ה
 הבתכנו 2א 5ק6זטחו"ל תידעלב הניה תאזה תוארוהה תרשרש ,םירחא םיבשחמב הז בשחמל םיהז
 .ורובע דחוימב
 לעב ןורכז -- תגח40תה 466055 %(6תוסזע) 8/א/-ה אוהז .ןורכזה םיה 620)-ה דילש םיבבשה הנומש
 621)-ה וב םוקמה אוה 8א/-ה (ווממ אורקל םגו בותכל םג ןתינש ירקמ את לכל תישפוח השיג

 ךסמ תנומת ,םינתשמה ,84516-ה תוינכת לכ תואצמנ ןורכזב .רומשל הצור אוהש עדימ ןטחאמ
 .בשחמה בצמ רחא בקעמל םישמשמ רשא םירחא םיטירפ רפסמו היזיולטה
 1.08%6) 501. םיארקנ לודגה בבשה .ותברקבו 8%41-ה םע ףותישב םילעופה םירחא םיבבש ינש םנשי
 .ועצובי דבעמה תושירד לכש אדומו תרושקתה זכרמכ לעופש (5:ה6141ז 6סחוקטפז
 תותואה תא חלושו היזיולטה תנומת הליכמ המ תוארל תנמ לע ןורכזה תא ארוק אוה ןכ ומכ
 .היזולטה לא םימיאתמה
 .תינועבצה היזיולטה רובע תויתואה תא םיריממה םירזיבא לש המלש הצוַבְק אוה 241.-ה רדשמ
 .ןיטולחל םיביצי םיטלוו 5-ל חוכה קפסל ביצי יתלבה חתמה תא ריממ (רוטלוגר) בציימה

 אובמה קרפ םת

 תונכתל ךירדמה תא אורקל תעכ הסנתש םיצילממ ונא בטיה ותוא תנבהש שח התא םא
 .24516-ב
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 6!845-ב תונכתל ךירדמה :1 קרפ

 תודוקפש תעדל רומא ךנה ,הז רפס םע תורישי תלחתה וא ,אובמה קרפ תא הליחת תארק םאב
 ךנה .רתוי רחואמ לועפל ידכ תורגאנ ןהשכ הרושה רפסמ םע תוליחתמ תוארוה יכו תידיימ תועצבתמ
 תושמתשמה תוכרעמה לכב שומישל תונתינ רשא) אקט ןכו 81, 281אַד תודוקפה תא ריכהל רומא
 .(5066זטנ הז בשחמב שומישב תואצמנה) 55ק-ו קם 80 058 תודוקפה תאו (84516 -- תפשב
 תשגדה ךות ,טוריפ רתיב ךא ,אובמה רפסב ורכזוהש םיאשונ רפסמ לע הרזחב חתופ הז 84516 רפס
 ףוסב םיליגרת רפסמ אצמת ןכ ומכ .הז בשחמב עוציבל תונתנ יתלבהו עוציבל תוירשפאה תולועפה
 תא עצבו םתוא ןחב .קרפב-בותכב זמרנ ןהילע תודוקנ םימיגדמ םהמ םיבר ;םהמ םלעתת לא .קרפ לכ
 .ויד ךל ריהנ וניאש רמוחה תא םיסכמה הלא תא וא ךתוא םינינעמה הלא
 םאב בשחמה תבוגת היהת המ" ההות התא םאב .בשחמב שמתשהל ךשמה ,עצבת אלש המ לכ
 רפסש תע לכב .האצותב הפצו תאז ספדה :תילכתב הטושפ ךכל הבושתה -- יזא ,"?ךכ וא ךכ ול הרוא
 תא הסנו "?תאז םוקמב סיפדהל ןתינ המ" :ךמצע תא דימת לאש ,והשמ סיפדהל ךל הרומ הז
 .בשחמה תלועפ יבגל ךתנבה תא רפשת ךכ ,תוינכת תביתכב הברתש לככ .ךיתובושת
 םירפסמה לוהינ ,ןורכזה לוהינ ןפוא לע םירבסה אצמת ולא ןיב .םיחפסנ רפסמ אצמת הז רפס ףוסב
 .2% 560 זמ תלועפ תמגדהל אמגוד תוינכת תרדסו בשחמב

 :םישקמה חול
 םינמיס ףא אלא (דועו תורפס ,תויתוא) םירדוב םילומיס קר אל ללוכ 2% 5ק66זזטאו-ב םיותה ףסוא
 אלל -- תורישי םישקמה חולמ םיטלקנ ולא לכשכ (דועו תויצקנופ תומש ,חתפמ תולימ) םיבכרומ
 תודוקפהו תויצקנופה לכ תגשהל -- ךכ םשל (טישקמ רפסמ י"ע) .בכרומה-ןמיטה םש תויאב ךרוצ
 שומש -- י"ע ןקלחב תולבקתמה ,תונוש תויועמשמ רתוי וא שמח תומייק םירותפכ רפסמל -- וללה
 םיצחולש תע התואב 5צא/801.511171 -- לע וא 6425 511191 לע הציחל :רמולכ) 5111:1-ה ירותפכב
 .םינוש הלועפ ינפואב בשחמב שומיש י"ע -- ןקלחבו (שקובמה רותפכה לע
 האבה תיותה סנכת ןכיהל תנייצמה תבהבהמ תוא ,(6טופסז) ןמס תרזעב ןמוסמ (₪006) הלועפה ןפוא
 .םישקמה חולמ
 1 הלועפה ןפוא תא יטמוטוא ןפואב ףילחי (חתפמ תולימ -- %6ץאסז6 הלימהמ) % הלועפה ןפוא
 עדוי אוה הרושב ומוקממו (עדימ לש זאפוד תמועל) תינכת תרושל וא הדוקפל הפצי בשחמה רשאכ
 וא ,ד18א רחאל דימ וא ,הרוש לכ תליחתב רבדה ךכ .חתפמ"תלימל וא הרוש-רפסמל תופצל וילע יכ
 -תלימכ שרפתי אבה שקמה ,511121-ב שומיש השענ אל םאב .(זזוחַא -- תזורחמב דבלמ) ;רחאל דימ
 .הרפסכ וא (םישקמה לע הבותכה) חתפמ
 אל םאב .ןמזה ראש לכב -- ילמרונ ןפואב שחרתמ (תויתוא -- 16069 הלימהמ) 1 -- הלועפה ןפוא
 .תויתוא רובע ביתכ תויתואב ,שקמ ותוא לע ירקעה ןמיסכ שרפתי -- אבה שקמה ,5111א1 עצבתה
 לע המודאה תידדצה תיותכ ושרפתי -- שקמ וירחאלו 5א/801 511197 ,1 ןכו א ,םינפואה ינשב
 -לעמ ןבלב הבותכה הרקבה-תיצקנופכ ושרופי הרפס שקמ -- םע ףורצב 6425 51121-ו שקמה
 % הלועפ-ןפואב .חתפמה-תולימ לע העיפשמ הניא םירחא םישקמ םע ףוריצב 6425 511121 .שקמה
 .סופדי תויתואל תויתואה תכפוה איה 1. הלועפה ןפואבו
 לכ ובש 1 הלועפה-ןפואל רחא חטונ השעמל וניה(תורתוכ -- 63145 הלימהמ) 6 הלועפה-ןפוא
 6-ל-מ ,ולא הלועפ"ינפוא ינש ןיב רבעמל םרוג 6425 100% .סופד-תויתואכ תועיפומ תויתואה
 .הרזחבו
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 ווי "ידו

 רבדה .םילומיס םבורב ,םיפסונ םיות תגשהל שמשמ (בחרומ -- 84060660 הלימהמ) 8 הלועפה ןפוא
 -ןפואב .שקמ לע תדדוב הציחל רובע -- תינמז-וב 541/1-ה ירותפכ ינש לע הציחל תובקעב עצבתמ
 הארנה) רחאו ,5111:1 עצוב אל םאב (וילעמ קוריב הארנה) לומיס וא תיותכ תלעופ תואה הז הלועפ
 םאב לומיסכ לעופ הרפס שקמ .511171-ה ירותפכמ דחא לע תינמז וב ץחלנ םאב (ויתחתמ םודאב
 .עבצ-תרקב תרדסכ לעופ אוה תרחא :801/5%% 51191 םע דחיב ץחלנ
 ,(9 םע 625 511191) 6542111605 תשקהב םייקתמ (הקיפרג -- 614206 הלימהמ) 6 הלועפ ןפוא
 ₪ רוצעי ,ספיספ-תקיפרגל איבי הרפס שקמ .ודבל שקוה 9 וא בוש שקוה -- רשא דע ךשמנו
 הרדגוהש הקיפרגל ואיבי 2 ןכוצ ,א,\ש ,ש דבלמ תויתואה-ישקממ תחא לכו ,קפ1 דפ וא 5
 .ליעפמה י"ע
 .תופיצרב ומצע לע רוזחל ליחתי אוה ,תוינש 3 וא 2-מ רתוי ףוצר ןפואב ץחלי אוהשלבזשקמ םאב
 וא דיחי לומיט) תיות לכשכ ,ספדומ אוהש תעב ךסמה לש הנותחתה תיצחמב עיפומ םישקמהמ טלק
 תרזעב הנימי וא 5 םע 025 511197 תרזעב הלאמש ןמסה תא זיזהל ןתנ .ןמסה ינפל תסנכומ (בכרומ
 .(6 םע 6425 1:[514) 051 0ד8 תרזעב הטמשהל תנתנ ןמסה ינפל תיותה .8 םע 6425 וז

 -- ויתובקעבשכ (ו םע 6425 511:1) 8011 תספדה תרזעב הרושה לכ תא טימשהל ןתנ :הרעה)
 אדא

 עדימ לש 1אפטַד-ְּכ תשמשמ וא ,תינכתל תסנכומ ,תעצובמ הרושה ,8א188 שקמה ץחלנ רשאכ
 ךומסב עיפוי בהבהמ ( הז הרקמב .(5ץוגא םזוסז) .ריבחת-תאיגש ליכמ אוה ןכ םא אלא ,םאתהב
 .האיגשל
 -- הסנכוהש הנורחאה הרושה .ךסמה לש הנוילעה תיצחמב םושיר גצומ ,תינכתה תורוש תסנכה םע
 513177) < םישקמה תרזעב וזיזהל ןתנ ₪]ןמיסה תועצמאב תניוצמ איהו תיחכונה-הרושה הנוכמ
 הרושה ,(1 םע 6425 54191) אסוד שקמה ץחלנ םאב .(7 םע 625 54197 < ןכו 66 םע 5
 .הכירעל תנתנ איה םש ךסמה תיתחתל תרבעומ תיחכונה
 דע םש ראשנו הנוילעה-ךסמה תיצחמב גצומ טלפה ,"הצר" תינכת רשאכ וא הדוקפ תעצובמ רשאכ
 ןותחתה קלחב <וא <,הקיר הרוש םע דחיב ץחלנ 5אדפא שקמה וא ,תינכת תרוש תבתכנ רשא
 רותפכ ץחלנ רשא דע ךסמב רמשנ חוודה .!1 חפסנב עיפומה (תורפס וא תויתוא) דוק יפל חווד עיפומ
 .(%6 הלועפה-ןפוא תא-ץיצמה)
 ם חווד םע בשחמה תא ורצעב ,885% ומכ גהנתמ 5265 שקמ םע(-425 51121 ,תומיוסמ תוביסנב
 :רובע תאז .1 וא
 וא ,הצר תינכתהש תעב הרהצה ףוסב (()
 .תספדמב וא פייטב שמתשמ בשחמהש תעב ()

 :היזיולטה ךסמ
 לכל ללוכ ןוילעה קלחה .םיקלח ינשל קלוחמ אוהו תחא לכב םיות 32 ךרואב -- תורוש 24 ללוכ ךסמה
 -קלחב הספדהה רשאכ .תינכתה טלפ וא תינכתה םושיר לש איה וב הגוצתהשכ תורוש 22 רתויה
 דוביאב ךורכ רבדה םאב ;הלעמ-יפלכ תחא הרוש ךסמה "לגלוגמ" ,הז עטק תיתחתל העיגה ןוילעה
 5248 ,א לע הציחלב ("לגלגל") 56101? -- לאושו רזוע בשחמה יזא ,ןוחבל תקספה אל התוא הרוש
 .לוגלגה ךשמהל איבי רחא רותפכ לכ ;0-8884א-60₪1 :חווד םע תינכתה תריצעל איבת 5109 וא
 .םיחווד תגצהל -- ןכו !אפטד -- ךרד עדימו תינכת תורוש ,תודוקפ תטילקל שמשמ ןותחתה קלחה
 טלקל םיאתהל ידכ בחרתמ אוה ךא ,(הקיר -- הנוילעה) תורוש יתש ןב עטקכ ליחתמ ןותחתה קלחה
 ואיבי תופסונ תובחרה ,הנוילעה תיצחמב "תיחכונה-הרוש"ה םוקימל עיגמ אוה רשאכ .ספדומה
 .ןוילעה קלחה "לוגלגיל
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 - תונכית יגשומ :2 קרפ
 םייסיסב

 :תיצמת

 תוינכת

 תורוש ירפסמ

 .םסוד-ו <, <, תרזעב תוינכת תכירע

 115, תטא

 ץאואד, תשסא אפ, זאקטד, 60 אדואטמ, 60 דס

 ןאקטד 507

 םתפגא

 :םירפסמ ינש לש םמוכס תספדהל תינכת תווהמה תואבה תורושה יתש תא ספדה

 26 אד 3

 וש 107 ג3=וש

 :ךכ הארי ךסמהש ךכ

 10 ₪1| ₪6ד 30
 20  קאואד 3

 ורגאנ אלא -- תידיימ ועצוב אל ןה ,םירפסמ םע ןתליחת ולא תורושו רחאמ ,עדוי התא רבכש יפכ
 בושח רבדה :תינכתב תורושה רדס לע םיטלוש תורושה ירפסמש בל תמש חטבל .תינכת תורושכ
 לוכי התא ותוא תינכתה םושירב תורושה רדסב יוטיב ידיל אב אוה ךא ,תינכתה תצרה תעב דחוימב
 .ךסמה לע תעכ תוארל
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 :ספדה ןכל ,דחא רפסמ תסנכה הכ דע

 15 ד פ = 5

 ויה ןה םאב תומדוקה תורושה יתש ןיב וז הרוש סינכהל ירשפא יתלב הז היה .םינפב איה רבכו
 ,(9999 ןיבל 1 ןיב םימלש םירפסמ תויהל םיבייח תורושה ירפסמ) 20"ו 16 םוקמב 27ו 1 תורפסוממ
 ירפסמ ןיב םיחוורמ ריאשהל דאמ יאדכ ,הנושארל תינכת תטפדה תעב עודמ ,הביטה ןכל יהוח
 .תורושה
 :האבה הרושל 26 הרוש תא תונשל ךירצ ךנה תעכ

 26 ?זאד 3+9

 .אובמה-ןורפסב הראותש 5011-ב רזעהל רתוי טושפ ךא ,ותליחתמ יונשה לכ תא טיפדהל לוכי ךנה
 הרושה איה תעכ עיבצמ אוה הילא הרושהו ,תינכתה -- (6טז90ז) ןמס -- ארקנ 15 הרושב() לומיסה
 וא < םישקמב רזעהל לוכי התא םלוא ,תטפדה התוא הנורחאה הרושה ללכ-ךרדב יהוז .תיחכונה -
 -- רבד לש ופוסב תינכתה ןמס תא ךריאשהב ,תאז הסנ) ,הלעמ וא הטמ ןמסה תא עינהל ידכ +
 (.20 הרושב

 לש קתעה ,הז הרקמב -- ךסמה תיתחתב גצוי תיחכונה הרושה לש קתעה ,801 שקמה לע ךשיקהב
 .ספדה רחאו ,הרושה הצקל עוני[] ןמסה רשא דע 6 שקמב קזחה .26 הרוש

 (םאדפפ אלל) +5

 תעכ היהת ךסמה תיתחתב הרושה

 20 ?9זאד 4 + ל

 :ךכ הארי ךסמהש ךכ ,תמדוקה -- 26 הרוש תא ףילחת וח 5158 ספדה

 10 [םז 30
 15 [םז ם=5
 20?הואז 3+פ

 :ספדה רחאו בוש וז תינכת ץרה .גצוי םוכסהו םאדמתר טא תרזעב תאז תינכת ץרה

 ץתזאד ג ,פ

 .המייתסה תינכתהש תורמל ,ןיידע םיאצמנ םינתשמה
 תויוטש לש ףסוא ספדה .ךסמה לש ןותחתה קלחהמ רטפהל ידכ 8011-ב רזעהב הליעי הטיש הנשי
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 זוחאל איה תאז טימשהל תחא ךרד .השעמל ךכב הצור ךניא יכ ןכמ-רחאל טלחהו (םאַדַפִת אלל)
 לכ ףלחוי ,םסוד לע ץחלת םאב :ןלהלדכ הניה תרחא ךרד ךא ;םלעת הרושה רשא דע 051018 שקמב
 רזחות תיחכונה הרושה ,םאדִפִה לע תעכ ץחלת םאב .תיחכונה הרושה קתעהב תיתחתב בותכה
 .ןכותמ הקיר ךסמה תיתחת תראשה ךות ,יונש אלל תינכתל
 --  אמגודל ,הרוש תועטב תספדה םאב

2]5=8 

 :ספדה ,וז הצוחנ-יתלב הרוש טימשהל ידכ .ךתועטב חכוות התאו תינכתל סנכת איה

 (8אדפַד םע ןבומכ) 2

 -ו וס תורוש ןיב אבחנ אוה וליאכ -- תאז ךמצעל ןיימד .םלענ תינכתה ןמסש חכווהל םמותשת חטבל
 .15 הרושל הטמל עוני אוה < לע ץחלת םאבו ,וש הרושל הלעמל עוני אוה + לע ץחלת םאש ךכ 5
 :ספדה

 (םאַדְפִת ןכו) 2

 ןמסש תעב :הטמל עיפות 15 הרושו 5011 שקה תעכ .15-ו 16 תורוש ןיב אבחי תינכתה-ןמס ,בוש
 .שדחה הרושה רפסמ רחאלש האבה הרושה תא הטמל האיבמ 5011 ,תורוש יתש ןיב אבחנ תינכתה
 .ךסמה לש ןותחתה קלחה תא תוקנל ידכמאדמ8 ספדה
 :ספדה תעכ

 (תאַדפִת ןכו) ₪

 .ךסמה תיתחתל אבות26 הרוש ,םסוד שיקת םאב :תינכתה הצק רחאל אבחי תינכתה ןמס תעכ

 ספדה ,ףוסבל
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 :ךסמה לע תעכ הארת

 15 ד 5 = 5

 26 אד 3 +5

 .םאדמת תשקה י"ע תאז חיכוהל ןתינ -- ךתינכותב ןיידע איה ךא ,ךסמה ןמ המלענ 16 הרוש
 .15 הרושב ןמסה -- תעיבקו ,15 הרושמ לחה םושיר תריצי ןה 1.151 15 -- לש תודיחיה תוכלשהה
 < רשאמ -- תינכתה ןמס תזזהל רתוי הליעי חטבל היהת 1.151 יזא ,דאמ הכורא תינכת ךתושרב םאב
 .*רו
 לוכי ךנהש ךכ תינכתה תורושל תומשכ םיגהנתמ םה :הרוש-ירפסמל ףסונ שומיש םיגדמ רבדה
 .תומש םנשי םינתשמל וב ןפואה תמועל ,םהילא סחייתהל
 .תינכתה תליחתמ לחה םושירל םרוג ודבל 1
 :איה אובמה-ןורפסב תיארש תפסונ הדוקפ

 אפש

 ,האבה תינכתה תא תוריהזב טפדה תעכ .בשחמב םימדוק םינתשמו תומדוק תוינכת תקחומ איה
 .סויזלצל טייהנרפב תולעמ הנשמה
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 10 ₪51 +6חוק0ז81טז6 60 חש זפוסח

 20 ץהואז "060 =", "060 0"
 30 קץחואז

 40 !אקוד *'םחזסז 060 =, =
 50 קחואד [,(ת--9*)32

 60 60 ד0 0

 יהוז חוור םייק 60 10 ףוריצבש תורמל ,ןכ ומכ .16 הרושבש םילימה תא טיפדהל ךרטצת התא
 46 לע) תחא שקמ-תלימ השעמל
 המ ךא ,2₪ הרוש ידי לע ךסמה לע תוספדומה תורתוכה תא הארת התא .תאז ץרה תעכ
 ושורפ 1 הרושבש אמא! .ךכ ןכא ,ןכבו .ןיטולחל ,הנממ םלעתה בשחמה הארנכ ?16 הרושל הרק
 3פא/ הליכמ 38% תדוקפ .תעצבמ תינכתה המ ךל ריכזהל ידכ קרו ךא םש אוהו ,(הרעה) 5%
 .הרושה ףוסל דע -- ךכמ םלעתי בשחמהו ,ץופחת וב רבד לכ וירחאלש
 - ? הנתשמה רובע ךרע סיפדתש ןיתממ אוהו 46 הרושבש !א20ד תדוקפל עיגה בשחמה ,הכ דע
 סנכה . 8 ןמס םוקמב םייק תיפיצ ול א ןמסה םוקמבש הדבועהמ דומלל לוכי התא ותוא רבד
 בקע תאז .ףסונ רפסמל ןיתממ אוהו האצותה תא גיצמ בשחמה תעכ .5אד58 תא רוכז ;רפסמ
 ,רצעהלו תינכתה תא עצבל םוקמב .הב רומאכ קוידב התועמשמש -- 60.10 46 הליכמה 60 הרוש
 .תפסונ הרוטרפמט סנכה ןכל .שדחמ ליחתמו 46 הרושל הרזח פוק בשחמה
 איהש האבה םעפב .אל איה ;םעפ-יא ךכמ םמעתשת הנוכמה םאב המתת חטבל ולאכש המכ רחאל
 -- ושורפש 14 5102 וה א 07 וה |וח6 40:1 חווד םע הנעי בשחמה .5102 ספדה ,שדח רפסמ שקבת
 (40 הרוש לש הנושארה הדוקפב) ןכיהו רצע בשחמה עודמ הביסה
 -- ספדה תינכתב ךישמהל ךנוצרב םאב

 אנא

 .שדח רפסמ ךממ שקבי בשחמהו
 ,ךל חלש ותוא ןורחאה חוודבש הרושה רפסמ תא רכוז בשחמה 60%11א05-ב שומיש השענ רשאכ
 הרושל הציפק רבד לש ושוריפ ונלש הרקמב : הרוש התואל הרזח ץפוקו ,0 0% הז היה אלש דוע לכ
 .ואפטד -- תדוקפל 9
 הרושה רפסמ םאב .תינכתה ךלהמ לע העפשה לכ היהת אל ךכל -- 60170 31-ב 66 הרוש תא ףלחה
 םג םייקתמ רבדה ותוא .ןותנה רפסמה רחאלש האבה הרושל הנופ בשחמה ,םייק וניא 60 10 תדוקפב
 .אשא ₪ ושורפ ודבל אטא השעמל:;תעא יבגל

 הנוילעה תיצחמה לכ תא הלעי בשחמה ,אלמ אוה רשאכ .אלמתי ךטמה רשא דע ,םירפסמ טפדה תעכ
 תארקנ וז הרוצ .הנוילעה תיצחמה תליחת דוביא ךות ,קיר םוקמ ןיכהל ידכ תחא הרוש ךסמה לש
 .(56101]:חַפ) ךסמ -- "לוגלג*

 .םאדפת תרזעב תינכתה םושיר תא גצהו 5102-ב ומיש ךות תינכתה תא רוצע ,ךכמ תפייעתה םאב
 רוכזל ךירצ התאו ,דאמ בושח -- (,) קיספה -- הב קוסיפה .50 הרושבש ?81א1 תרהצה תא ןחב
 .תילגנא ןוגכ רוביד תפשב קוסיפב רשאמ הברהב םירדגומ םיקוח רחא בקוע אוה ןאכש
 עיפומ ימב תולתכ ,ךסמה תליחתב וא םיילאמשה םיילושב וא ליחתהל הספדהל םימרוג םיקיספ
 -הדוקנ םע .הרושה זכרמב תספדומ תויהל טויזלצב הרוטרפמטל םרוג קיספה ,56 הרושב ןכל .םדוק
 לוכי התא .םדוקה רחאל דימ ספדומ -- האבה תזורחמה -- וא אבה רפסמה ,ינש דצמ ,() קיספ
 .קיספ-הדוקנב קיספה תא ףילחת םאב ,50 הרושב ךכב חכווהל
 םייקש לכל םרוג אוה .(') שָרְגה -- אוה ?%1אַד תודוקפב שמתשהל לוכי התא ובש ףסונ קוסיפ ןמיס
 ךכ ,פ81אד תדוקפ לכ ףוסב ןפוא לכב הרוק רבדה ךא ךטמב האבה הרושה תליחתב עיפוהל ותברקב
 תא הליחתמ דימת 56 הרושב 291א1 תדוקפש ךכל הביסה וז .םימעפ הברה שרגל קקדזת אלש
 .הקיר הרוש תרציימ 36 הרושבש 2%1אַד תדוקפש ךכל הביסה םגו ,השדח הרושב הספדהה
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 לכות ,הרוש התואב ךישמת הירחאלש וז -- תחא ?81א1 תדוקפ רחאלש ךכ ,תאז עונמל ךנוצרב םאב
 םעפ לכב 50 הרוש ףלחה לעופ רבדה דציכ תוארל ידכ .הנושארה הצקב קיספ-הדוקנ וא קיספ םישל
 :תואבהמ תחאב

 56 תתזאד =

 56 עאזאד =:

 - ןכו
 56 ?זאד =

 :תאז םג הסנ ץופחת םאבו -- הסרג לכ ץרהו

 56 עתואד ₪

 וז ,דחי לכה תא תסחוד קיספ-הדוקנה םע וז ,תודומע יתשל לכה תדרפהל איבת קיספה םע הרושה
 השדח הרושל םרוג שרגה -- שרגה םע וז האיבמ םג ךכלו הרוש לכב רפסמל האיבמ תפסות אלל
 .תיטמוטואה תחאה תא ענומ ךא ,ומצעמ
 םייתודוקנה םע םתוא לבלבת לא ןכ-ומכ ;581אד תודוקפב קיספ-תודוקנו םיקיספ ןיב לדבהה תא רוכז
 .הרוש-התואב תודוקפ תדרפהל תושמשמה (:)
 :ולא תופסונ תורוש ספדה תעכ

 100 גאו זחופ ןכס!וז6 ןכזס זהה זר 6הו 65 ץסטז חהחו6

 110 ו!צקטד 5

 120 קהוטד ''ז46|וס "';ח6;''!"

 130 60 ד 0

 תא ץירהל ידכ ,תע התואב בשחמב ןהיתש תא רומשל לוכי התא ךא ,התמדוקמ תדרפנ תינכת יהוז

 - ספדה השדחה

 תטא שש

 תאז -- תוטטיצ יתש הסיפדמ איה ,רפסמ םוקמב (5זוחַק) תזורחמ וניה וז תינכתב טלקהו רחאמ
 .ךמצע וא תונכל ץופחת וב יונכ לכ םע םעפ תאז הסנ .הספדה ךל תכסוח ךכבו ,ךל-תרוכזתכ
 ,תאז הסנ .ץפח ךניא םאב ןהב שמתשהל בייח ךניא ךא ,תוטטיצ יתש בוש לבקת ,האבה םעפב םג
 :ספדהו (םיימעפ 081015 םעו * םע) ןתוא קחמ .אמגודכ

 ת 5

 תא אוצמל אוה הז הרקמב בושיחה :םיבושיח עצבל וילע יכ עדוי בשחמה ,תואכרמ לכ ןיאו רחאמ
 .ןורחאה בוביסב בשחמל סינכהל תרחב ותוא םשה אוהש ,ח 5 ויונכש תרשרשה הנתשמ לש ךרעה
 .יונש אלל ראשנ ת 5 לש ךרעהש ךכ ,1.5ד ח 5 = ח 5 ומכ תלעופ [א20ד תרהצה ,ןבומכ
 בוש ספדה ,האוושה םשל ,האבה םעפב

 ת 5

 ."ח 5" ךרעה לעב אוה ח 5 הנתשמה ,ךלבלבל ידכ ,תעכ .תואכרמה תקיחמ אלל םעפה ךא
 תרזעב הרושה תליחתל ןמסה תא הליחת זיזהל ךילע ,5102-ב טלק תזורחמכ שמתשהל ךנוצרב םאב
> 

 אל םאה ןכ םא ,166 תבותכל הציפק טושפ יהוז .םדוק התיהש אא 166 הדוקפב בוש טבה תעכ
 תטא 166 .לדבה םייק םלוא ;תיבויח הניה הבושתה ,הז הרקמב ?60 10166םושרל טושפ ונלוכי
 - 6010 ושש .0010 166 ומכ קוידב תלעופ ךכ רחאו ךסמה תאו םינתשמה לכ תא הליחתותקחומ

33 . 



 6010 םש ;םינתשמ סופיא אלל תינכות ץירהל שקבת םהב םינוש םירקמ םנשי .רבד תקחומ הניא
 .תינכת ץירהל ידכ 80 תיטמוטוא סיפדהל ונמצע ליגרנ אלש בטומ ןכל .ינסרה תשאר -- ץוחנ היהי
 הנושארה הרושהמ ליחתי אוהו -- הרוש רפסמ אלל 80א סיפדהל ןתנש ךכב אוה ףסונ לדבה

 - .הרוש רפסמ םע דימת עיפוהל בייח 60 10 .תינכתב
 כי התא -- תועט בקע -- םיתעל ;טלקה-תרושב 510? תספדהו רחאמ ורצענ ולא תוינכת יתש
 :ספדה ןכ םא ,המצעב רוצעת אל רשאו -- רוצעל לוכי ךניא התוא רשא תינכת בותכל

 266 00 ד

 תטא גש

 תוחפ ךרד הנשי םלוא ...עקשה ןמ חתמה עקת תא ךושמת םא אלא ץק ןיא דע ךישמהל ךורע הארנ הז
 םע רוצעת תינכתה .8854 בותכ וילעמ רשא -- 57468 שקמה םע 6475 511181 לע ץחל :תיטסרד
 1 30% והזס קזסקזגתו חווד

 שקמה .תרצוע איה -- םהל םאתהב ;םיצחלנולא םישקמ םאב תקדוב תינכתה ,הרהצה לכ ףוסב
 תונוש תונוכמ וא ,תספדמה וא תוטיסק-פייטב שומישה עצמאב ונא רשאכ שמשל םג לוכי 858
 אוהשלכ רבד ועצבי ולא תונוכמש הכחמ בשחמהו הרקמב -- בשחמל רבחל לוכי התא ןתוא תורחא
 .תאז תועצבמ אל ןה ךא
 בורב השעמלו) הז הרקמב 60אדזאטפ .פ 885% -- 60א] 6638 הנוש חווד םייק ולא םירקמב

 1 885% והזס קזסָקזג ו חוודה רחאל םלוא ;תינכתה הרצענ הב הרהצהה לע רזוח (ןכ םג םירקמה
 .עצבתהל ןהשלכ תוציפקל תורשפא ןתמ ךות האבה הרהצהה םע האלה ךישממ 60 א דאטפ
 :ספדה -- טלק תשקבמ איה רשאכו ,םשה תינכת תא ץרה

 ת 5 (תואכרמה תרסה רחאל)

 תעכ סיפדת םאב .2 311496 חסז (סטת4 :האיגש חווד לבקת ןכלו רדגומ יתלב הנתשמ וניה 5

 157 ה 5 = "50 חַפ 6/1ח 16"
 ןכו (6₪ א , 6:1 ולשמ חווד ולש)

 אד

 .היעב אלל טלק עדימב ח5-ב שמתשהל לכות יכ חכוות
 151 תרהצהמ חוודהמ םלעתמ אוה .116 הרושבש !אקטַד הדוקפל ץפוק 60א11אטמ הז הרקמב
 הרושב הנושארה הדוקפה ,םדוקה חוודה סחייתה הילא הדוקפל הרזח ץפוקו ,'0א' חווד הח רחאמ
 -- תוסנל לוכי התא ,איהשלכ האיגש לשב תרצוע תינבתה םאב .ישומש תויהל דעוימ רבדה .וו6
 .ןכמ-רחאל לועפל ךישמי 60אדַזאְטפ זאו הז בצמ ןקתל ידכ םינוש םירבד
 רזוח וניא 60אד'זאטמ וירחאלש ךכב ידוחי וניה 1. 885 :הזס קזסקוגחו חוודה ,ןכלדםדוק ונייצש יפכ
 .תינכתה הרצענ הב הדוקפה לע
 לוכי(השדח הרוש תסנכה רחאל םישחרתמ ךא 1.151 תדוקפמ האצות םניאש ולא) יטמוטואה םושירה
 ,אפאו תורהצה ןלוכש ,תורוש 50 תב תינבת סיפדת םאב .ךתוא ךיבהל

 1 הפאו
 2 חפאו
 3 הפו

 49 הפו
 50 הפו

44 



 .תאז תוסנל לכות יזא

 -- תברקב ללכ ךרדב ךסמה לע דימת עיפות (51םע) תיחכונה הרושהש אוה רוכזל שיש ןושארה רבדה
 .עצמאה
 ספדה

 (אדפ8 ןבומכו) 17

 חוודו בשחמה .(הס) אל רובע ה ץחל -- אלמתה ךסמהו רחאמ -- (?"לגלגל") 56:01? לאשת רשאכו
 הרוק המ אוצמל אוהשלכ בצמב יושע התא .8תַפגא לע תצחל וליאכ כ פתפאגא -- 00 5
 'ןכיכ םיבשחנ םירחאה לכש דועב ,(אס) 'אל'כ םיבשחנ 5102 ןכו 525 ,ח ;ח םוקמבע לע ץחלת םאב
 .(צ65)

 דע 1 תורוש תא תוארל רומא התאשכ -- יטמוטוא םושיר לבקל ידכ תפסונ םעפ 5א1מת לע ץחל תעכ
 :ספדה תעכ .ךסמה לע 2

 2:גתפא

 ספדה ;23 דע 2 תורוש תא לבקתו

 28 תפא[

 ךכ תינכתה ןמס תא תענה ,השדח הרוש תספדה י*ע ,םירקמה ינשב) .28 דע 7 תורוש תא לבקתו
 (.לבקתמ שדח םושירש
 םנה םדאההינב יכ ףא ,ךנוצר תא קפסל ןויסנ השעמל והז .הטעמ הדימב יתורירש הארנ רבדהו ןכתי
 .תואיכ שוחנב -- חילצמ דימת הז ןיא ,יוזיחל תנתנ הניא םתוגהנתהש םירוצי
 םג אלא ,ךסמה ינפ לע עיפוהל הכירצש וז ,תיחכונה הרושה לש קר אל םושיר ומצעל רמוש בשחמה
 עצבמ אוה ותוא ןושארה רבדה ,תינכתה-םושיר רוציל הטנמ איה רשאכ .ךסמב הנוילעה הרושה לש
 .תיחכונה הרושל הנוילעה הרושה תא תוושהל וניה -
 הרושב שמתשמ -- בשחמה ןכלו ,הב ליחתהל םעט לכ ןיא יזא ,ןכמ רחאל האב הנוילעה הרושה םאב
 .םיאתמה םושירה תא עצבמו -- השדח הנוילע הרושכ תיחכונה
 םושירל דע הנממ ךישמהלו הנוילעה הרושהמ םושירה תא ליחתהל איה הטישה ,םירחא םירקמב
 ךרוא והמ קודבל ידכב בושיח עצובמ הליחת ,הרקמ לכב .שרדנ םאב "לוגלג" ךות ,תיחכונה הרושה
 הנוילעה הרושה תא עינמ בשחמה יזא ,ידמ ךורא הז היהיש איה הבושתה םאבו ,לבקתיש םושירה
 תא בשחמה ליחתי ,הנוילעה הרושה לע ותלועפ רחאל תעכ .תיחכונה הרושל הברקל ידכ הטמ יפלכ
 ,המשרנ תיחכונה הרושה ,ךסמה תיתחתל וא תינכתה ףוסל עיגי אוה רשאכ ,םאב .םשמ םושירה
 לכלו ,ךסמה לע תיחכונה הרושה תעפוהל דע ךסמה תא "לגלגי" אוה ,רחא הרקמ לכב .רצעי ךילהתה
 הנוילעה הרושהש ךכ הטמ-תחא הרוש הנוילעה הרושה תא עיני אוה םושרי התוא תפסונ הרוש
 .תיחכונה הרושל תונכשב ףחסת
 תספדהב ירשפא תיחכונה הרושה תענהב יוסנ

 הרוש-רפסמ תפא

 .םינוש ויהיו ןכתי םירחואמ םימושירש ךכ ,הנוילעה הרושה תא אל ךא תיחכונה הרושה תא זיזמ
 ספדה לשמל

 ד

 הרושל ו/הרוש תא איבהל ידכ ,בוש פאדפת שקה רחאו 1151 תדוקפ תרצויש םושירה תא לבקל ידכ
 ספדה .ךסמה לע 22 דע 1 תורוש תא לבקל רומא התא .הנוילעה

 ד 2
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 ינפ לע 22 דע ו תורוש תא הבוגתכ לבקת ,פאדפת לע בוש שיקת רשאכ ;45 דע 22 תורוש תא גיצמה

 .תוכורא רובע רשאמ תורצק תוינכת רובע רתוי ליעי רבדה .ךסמה
 טפדה ,הלעמלש %5%/-ה תאלמ תינכתב רזעהב

 בו

 ספדה -- תעכ .56:01? בשחמה ידי-לע לאשת רשאכ ה ןכמ רחאלו

 א

 התא םלוא ;קיר היהנ ךסמה לש ןותחתה קלחהו רחאמ ,םכוחמ ךלהמ וניה הז םוקמב 60 א דאטפ

 הנושארה הדוקפה התיה 1.151-ש איה הביסה 885% תרזעב ליגרה בצמה תא רומשלו בושל לוכי
 תעכ איה הרושב הנושארה הדוקפה ,לזמה עורל .הדוקפה לע רזוח 6011א08 ןכלו ,הרושב
 דע בושו בוש 60א11א05 עוציב ךות יחכונה ובצמב רתונ טושפ בשחמה ןכלו המצע 60 ד 8
 .ותוא רוצעת רשא
 ₪ 0% חוודב ביגמ 60%ד1זאטפ הרובעש :1.151 הדוקפב 1151 תפלחה ידי לע תאז תונשל לכות
 וא (הפוס תא הווהמ רשא ,הרושב הינשה הדוקפל ץפוק 60%11אטפררחאמ)

 יב

 תישילש הדוקפל ץפוק 60דואטפ-ו רחאמ) א 5וגו6חו6חז |06: חוודב ביגמ 6011א08 הרובעש
 .(תמייק הניאש ,הרושב
 ,תפאו ןכו טא זאקטד פד, קתזאד, אפש , 60 אדאטמ , 60 10 1151 תורהצהל תעדוותה ןאכ דע

 לכ יבגל טעמכ םייקתמה בצמ -- תינכת תורושב וא תורישי תודוקפכ ןה שומישל תונתנ ןלוכ רשא
 בחרנ שומישב ןניא אפש ןכו 60אדזאטפ, 1151, תשא .2א 5ק6טזחו -- בשחמב 84516-ה תודוקפ

 .שומישל תונתנ ןה םג ךא תוינכתב

 : םיליגרת
 .המצע לע 1151 עצבת איה התוא ץירת רשאכש ךכ ,תינכתב 1151 תרהצה סנכה .ז
 ךכ ?1אַד תורהצה ףסוה .(15% וניהש) .סמה ייוכינ תא סיפדתו םירפסמ טולקתש תינכת בותכ .2

 ךכ תינכתה תא הנש .בר סומינב -- ריחמה ךרעל לאשיו עצבל דמוע אוה המ זירכי בשחמהש
 (דיתעב םייונש רשפאל ידכ) .(6) סמה תמר תא טינכהל לכותש

 םינתשמ ינשב רזעה :העצה) .בשחמל סינכת םתוא םירפסמ לש םוכס סיפדתש תינכת םושר .5
 תא ספדה,(088] םע ומכס ,וו6ח ךרע תא סנכה .ואשחו ןכו -- הלחתהב.ספואי רשא -- %014] וארקיש
 \ .(ךילהתה לע בוש רוזחו םהינש

 ?שומש ךכל אוצמל לכות םאה ?תינכתב םורגל אפוו ןכו 60א11אטפ ולכוי המ 4
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 תוטלחה :3 קרפ

 :תיצמת

 ו
 < ל ,ל = ,< = ,ל> ,< ,=

 ורזח ןכמ רחאלו תבקוע הרוצב ועצוב ןהב תוארוהה -- יוזיחל ונתנ הכ דע וניאר ןתוא תוינכתה לכ
 טילחי בשחמהש היפצה תמייק -- ישעמ ןפואב .תישומש הנניא וזכש הרוצ .תינכתה תליחתל בוש
 אל וא ןוכנ אוהשמ (םאב) 1; -- הרוצב איה תאז תשמשמה הארוהה .ןהל םאתהב לעפיו תוטלחה
 .אוהש המ-רבד עצב (יזא) דצפא
 יהתועמשמש) :וז תינכת ץרהו טפדה ,תמדוקה תינכתהמ ןורכזה תא תוקנל ידכ אפ\/ב רזעה אמגודל

 (!םינקחש ינשל קחשמ -- תוטשפב

 10 ₪1 00655 106 החטהו םסז

 20 !אק()ד 3: 5

 30 ןצקו/ד "00655 1הח6 חטהו סז'', כ

 40 |: ם=3 דזושא קחואד ''דחה+ 5 ססזז601": ד

 50 |! ם<3 דוזושמ קחוד ''דחהז 5 +סס0 5וחהוו, 1זץ השּהוח"

 60 |: פ>8 דחחפא קחואד *'דחה+ 18 +סס טו, זזץ הָחּהזח"
0 0 60 70 

 - הרוצהמ הניה [2 (604:ח6חז) תרהצהש חכווהל לוכי התא

 [? יאנת דחפא ....

 דיתעה אוהשמ אוה יאנתה .ליגרה ןפואב םיקיספ י"ע תודרפומה ,תודוקפ תרדס ותועמשמ "...." רשאכ
 דצפא-ה רחאלש הרושה תרתיב הרהצהה יזא -- הנוכנ האצותה םאב :ןוכנ-אל וא ןוכנכ םייקתהל
 .האבה הרושה תא עצבת תינכתהו הז עטק לע תינכתה גלדת רחא הרקמ לכב םלוא ,תעצובמ

 םירפסמה ינש םאב ןוחבל םילוכי םה :תוזורחמ וא םירפסמ 2 תאוושהב םנה רתויב םיטושפה םיאנתה
 המידקמ תחא םאה וא תוהז תוזורחמ יתש םאב ןוחבל םילוכי םה ;ינשה ןמ לודג דחאה םאב וא םיווש
 .<>ְֶנ = < ,= > ,< ,> ,= םיסחיב םישמתשמ םה .תיב"ףלאה תויתוא רדסב הינשה תא
 .הנוש תועמשמב שמשמ אוה ןאכ ,151 תדוקפב ומכ ןומיס ותוא והזש תורמל .הווש שורפ =

 :םייקתמש ךכ ,"מ ןטק* :ותועמשמ (8 םע 5/או801 51111

 ו<2
> 2- 
 -3%ו

 םלוא ,םינוכנ םלוכ

 .,ו<6
 0-12 .םינוכנ םניא
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 תיתחתב חוודה .5102 תדוקפ י"ע תרצענ תינכתה יזא םיווש םה םאב .ט-ל 4 תא הוושמ 46 הרוש
 תינכתל המרג 36 הרושב -- (הדוקפה וא) תישילשה הרהצההש ןייצמ 9 5107 ,5ג1חו6חז ,36:3 ךסמה
 .510? רמולכ -- רצעהל
 הרעהה ,ןוכנ -- ולא םיאנתמ דחא םאב .ג-מ לודג 5 םאב 66 הרושו 4-מ ןטק פ םאב תעבוק 56 הרוש
 36 הרושל בושל בשחמל הרומה 76 הרושל התלועפב הכישממ תינכתהו תספדומ המיאתמה
 .שדחמ לכה ליחתהלו
 תופצל ינשה ןקחשהמ תורשפא עונמל האב 26 הרושבש (ךטמה הקנ -- 016 56/6ח) 015 הדוקפה
 .בשחמל תסנכהש טלקב
 לוכי התא .ותועמשמב ךופה םלוא ,<-ל המודב -- *-מ לודג* :ושורפ (ד םע 5/א/801.511181) < ןכ םא
 .ןטקה רפסמל דימת הנופ דחה הצקהש רוכזתש ךכב-המ אוה םהיניבמ ימ רוכזל
 המוד אוהו "ול הווש וא -מ ןטק" ושורפ (! = וירחאלש <-כ תאז סיפדת לא ;) םע 5/1801.511187) <=
 וניא 262 םלוא ,ןוכנ 2=<2 ןכל :םיווש םירפסמה ינש םאב םג ןוכנ אוהש הדבועה דבלמ <ָל ןכ םא
 .ןובנ
 511181) <> .> ןמיסל המודב ותועמשמו "ול הווש וא -ֶמ לודג" ושורפ (8 םע 51801. 511187ך >=
 .= ןמיסל הכופהה תועמשמה ,"-ָל הווש וניא* -- ושורפ (ש םע 1
 םה .המאתהב 8 ןכו ,? ,< הרוצב <> ןכו > = ,< =;םינמיטה תא ללכ-ךרדב םימשור םיאקיטמתמה
 .84510 תפשב ירשפא וניא רבדה ךא ,"4<5 ןכו 263" ותועמשמש "4<2%3" :האבה הרוצב םג םימשור
 הרוצהמ תויהל הלופי [; תרהצה 5-2%ק60וטחג לש וזב אל ךא -- 84516 לש תואסרג המכב :הרעה

 [ץ יאנת 1118א הרוש-רפסמ

 - ומכ קוידב התועמשמש

 [ע יאנת דפא 00 10 הרוש-רפסמ

 : םיליגרת
 :וז תינכת הסנ .1

 וש קתזאד יא": 5109: תזאד צץ"

 ספדה תעכ .9 5102 59(חו6חז ,10 :2 -- חוודה םע רוצעתו א גיצת איה -- וז תינכת ץירת רשאכ

 אד זאטפ

 הרהצהה לע תרזוח 60אנ'זאטפ תדוקפו רחאמ -- 5109דַה תדוקפל הרזח הציפקל תופצל יושע התא
 תגצה אלל בוש רוצעי טושפ בשחמהו רחאמ ,ליעי היהי אל רבדה ןאכ ,ןפוא לכב .חוודה סחייתה הילא
 ,5109 הדוקפה רחאלש הדוקפל ץפוק 60110 -- 9 חוויד רחאלש ךכ םירדוסמ םירבדה -- ןכל צץ
 .תינכתה ףוסל עיגיו + סיפדי בשחמה ,6011א0מ רחאל -- ונלש אמגודבש ךכ
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 תואלול :4 קרפ

 :תיצמת

 אפאז, עסא

50 

 םא אלא -- התוא סיפדת לא) תחא תורשפא .דחי םמכסלו םירפסמ 5 בשחמב טולקל הצור התאו חיננ
 םושרל איה (הבוחכ תאז האור התא ןכ

 10 | שד +0=|018

 20 ןאק()ד 3

 30  םדז 8

 40 ןאק()ד 8

 50 .ם ד 38

 60 ואקטד 8

 70 (ם.ד 38

 80 ןאק()ד 8

 90 [ם ד 78

 100 ואק()ד 8

 110 6 חח +8

 120 קחוז\ד 1013|

 לוכי התא םלוא ,םירפסמ השימח רובע הטילשל תנתנ איה .הבוט תונכת תשיג הווהמ הניא וז הטיש
 היהי ירשפא-יתלב המכ דעו ,םירפטמ הרשע םוכיסל וזכש תינכת הארת תעגיימ המכ ךמצעל ראתל
 .םירפסמ האמ םכסל
 ספדה ותוא רשא) אבה ןפואב ,תינכתה תא רוצעי ןכמ רחאלו 5 דע הנמיש הנתשמ רידגהל רתוי טושפ
 (בשחמל

 10 | םד 10180

 20 | שד 6סטח+=1

 30 ואק()ד 8

 40 ו 6סטה+=הטהוטסז סו 165 1ה81 ב 35 066 וחקוטז 50 הז

 50 ((ם6דךד 38

 60 [ שד 60 = 1

 70 | ססטח+<=5 זח=א 60 דס 0
 80 ץחואד ז018|
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 תדוקפו 0% תדוקפ: הטשפל תנמ לע תודוקפ יתש ןנשי יכ דע תישומש הכ הניה היינמ לש וז הרוצ

 ותוא עצבת התע הז תספדה התוא תינכתה ןהב רזעהב .וידחי דימת שומישב תואצמנ ןה ;אפאד

 :ומכ רבדה

 10 | שד +0=!0%93

 20 08 1=6 ז0 5
 30 ואק()ך 8

 40 51 6=החטהופסז 01 זוחו65 1031 2 45 066ח וחקטז 50 גז

 50 ד 38

 60 אד 6

 80 קחואד 131

 51411 וניה 10 .76 ןכו ,66 ,46 ,26 תורוש תא ,דבלב ,ךורעל ךילע תמדוקה ןמ וז תינכת לבקל ידכ)
 4( ם,ע

 בייח ת08-אפאד תאלול לש הרקבה הנתשמ וא -- היינמה הנתשמ .6-ל(-סטחז תא ונינישש בל םיש
 .ומשב הדיחי תוא לולכל
 לכלו -- (לובגה) 5-ְו 4 ,3 ,2 (יתלחתהה-וכרע) 1 םיכרעה ןיב הנתשמ ₪-ַש איה וז תינכתב האצותה
 .תעצובמ 86 הרוש 5 -- ילובגה וכרעל עיגה 6 רשאכ .תועצובמ 50" 46 ,30 תורוש דחא
 לכל הז 1 תונשל יאשר התא :םעפ לכ 1 לש תוציפקב תונתשהל שרדנ וניא הרקבה הנתשמ ,ךכל ףסונ
 :הניה 20% תדוקפ לש רתויב תיללכה הרוצה .08-ָה תדוקפב 5152-ְב שומש ידי-לע ץופחתש ךרע

 208 הרקב הנתשמ = יתלחתה ךרע 10 לובג 5157 יונשה לדוג

 םירבד םתוא לכ םניה דעצה לדוג ןכו לובגה ,יתלחתהה ךרעהו הדיחי תוא וניה הרקבה הנתשמ רשאכ
 ,ןכל .םיירפסמ םינתשמ תומש וא םמוכס ,םמצע םירפסמה :ןוגכ -- םירפסמכ םבשחל לוכי בשחמהש
 הרושב תינכתבש 26 הרוש תא ףילחת םאב

26 208 6 = 170 557 2 

 ןכו םימלש םירפסמל ךמצע תא ליבגהל ךירצ התא ןיאש בל םיש .4-ו 2.5 ,1 םיכרעה ןיב הנתשי 6 יזא
 ךרעמ ןטק וכרעש דוע לכ ךשמת האלולה -- קיודמה לובגה ךרע תוושל ךירצ וניא הרקבה הנתשמש
 .ול הווש וא לודגה
 ךופה רדסב 19-ל 1 ןיב םירפסמה תא הסיפדמה האבה תינכתה תא הסנ

 10 08 ח=10 דס 1 5דםק -1
 20 ץהואד ח
 30 אםאד ח

 .ול הווש וא לובגה ךרעמ ןטק הרקבה הנתשמש דוע לכ האלולה עוציבב ךישמת תינכתה יכ םדוק ונעט
 ,ןכ םא ,שי .תטלחומ תוטש הניה האצותה יכ הלגת -- הז הרקמב רבדה תועמשמ תא קודבת םאב
 הנתשמ דוע לכ האלולה עוציבב ךישמת תינכתה ילילש וניה דעצה רשאב :ליגרה קוחה תא ןקתל
 .ול הווש וא לובגה ךרעמ לודג הרקבה
 וז תינכת הסנ .הינשה ךותב תחא ,דחי 08-א5א1 תואלול יתשב שומיש תעב ריהז תויהל ךילע
 :תודוקנ 6 -- ונימוד ילכ לש םלש ףסוא רובע םירפסמה תא הסיפדמה
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10 =0₪ =0 0 6 
 20 08 ח=0 0 חח

 30 ץחואד חו;":";ח;" "; ח-וססק
 40 א₪=אד ח

 50 קחואדז

 60 אד חו

 חו-וססק

 'תוננוקמ תואלול' יורקה הנבמ ח האלול ךותב התומלשב הניה ₪ תאלולש חכווהל לוכי התא
 רשאב -- תופפוח %5-208אד תואלול יתש ובש בצמה אוה ונממ ענמהל שיש בצמ .(ח65006 10075)
 :ןוגכ ,ינשה ךותב האולמב הניא תחא

 5 ח5₪ו זחופ קזסףזהוה 15 שצזסחפ

 10 08 =06 ז0 6

 20 08 ח=0 10 חו
 30 קחואד חו;"':";ח;" "; 0

 40 אד חו ח-וססק

 50 ץאואד

 60 א5אד ח

 .ןיטולחל תודרפנ וא הינשה ךותב תחא-וא תויהל תובייח :08-אפאַד תואלול יתש
 .האלולה ךותל האלולל-ץוחמ תינכתב אוהשלכ םוקממ ץופקל אוה ונממ ענמהל שיש ףסונ רבד
 אפאד תארוה הילע גלדת םאבו 08 -- תארוה תעצבתמ רשאכ קר תואיכ הנתשמ הרקבה הנתשמ
 וא אפאז שותסט 208 ןייצתש האיגש-תעדוה לבקת חטבל .בשחמה תא לבלבת המיאתמה
 .\/הגזו416 תסז [סטחב

 :הסנ לשמל .הרישי הדוקפב אפאד-בְו 08-ב שמתשהלמ ךדעב ענמיש רבד לכ ןיא

 208 ח = 6 70 16 :?51אד חו :אפאד

 ךממ תענומה הלבגמה תפיקעל (תמיוסמ הדימב תיתוכאלמ) ךרדכ ךכב שמתשהל םיתעל לוכי התא
 :לשמל .הרוש רפסמ אלל הדוקפ רובע -- 60 10 תועצמאב אוהש םוקמ לכל עיגהל

 סה =6 זס 1 5ז פק 0: ואקוד 3: ץחואד 8: אשאד חו

 .ץק ןיא דע -- המצע לע רוזחל הדוקפל םרוג ןאכש יפכ ₪ ךרעב הציפקה לדוג
 - בוש הסיפדהל ךילע היהיו הדוקפה תא תדבא האיגש הצצ םאו רחאמ ,תצלמומ הניא וזכ השיג

 .רוזעי אל ססאדזאטפר

 : םיליגרת
 הרהצהל סוחיו ,דעצ לדוג ,לובג םג אלא ,ליגר הנתשמלכ -- ךרעו םש קר ןיא הרקב הנתשמל יו

 ותוא לכ -- תעצובמ 508 תרהצה רשאכ יכ ךמצעל חכוה .המיאתמה 508-ֶה תרהצה רחאלש
 הז עדימ יכו (הנתשמה לבקמ ותוא ןושארה ךרעב יתלחתהה ךרעב שומיש י"ע) הגשהל ןתנ עדימ
 םאו הרזח ץופקל םאב ,ךרעה תא לידגהל המכב תעדל ידכ המיאתמה אא תרהצה רובע קיפסמ
 .הרזח ץופקל שי תבותכ וזיאל ןכ
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 - == קק.. 7

 - ספדה רחאו הלעמלש תישילשה תינכתה תא ץרה .2

 ץתזאד 6

 ?5 אלו 6 הניה הבושתה עודמ
 םעפב .6-ֶל 1 ףסונ םעפ לכבו םימעפ שמח תעצובמ 6 הרושבש א8א1 הדוקפה :הבושת
 -- האלולה עוציבב ךישמהל אלש הטילחמ אפא1 הדוקפה זאו 6 ךרעה תא לבקמ 6 הנורחאה
 .ול רדגוהש לובגל רבעמ ףלח 6 ךרעשכ -- תינכתב האלה ךישמהל אלא
 ?20 הרושב 5192 2 םושרת םאב הרקי המ

 ךתוא לאשת איה ,םירפסמ השימח תיטמוטוא םכסתש םוקמבש ךכ תישילשה תינכתה תא הנש .

 היהי ןתתש טלקה םא הרקי המ ,וז תינכת ץירת רשאכ .םכטל הצרת -- םתוא םירפסמה רפסמל
 תורצל םורגי רבדהש תופצל יושע התא עודמ ? םהשלכ םירפטמ םכסל הצור ךניאש ושורפש -6
 ללכ ךרדבש) ,זאפאד 6 הדוקפה רחא שופיח עצבל בייח בשחמה) ? הרורב ךתנווכש תורמל בשחמב
 .ןובשחב חקלנ ולוכ רבדה השעמל (ץוחנ וניא

 תא סיפדת איה .תינכתה תא ץרהו ושש וש תא הנש ,הלעמלש תיעיברה תינכתה לש 16 הרושב .
 תתל ידכ תאז .ךסמה תיתחתב :6701!? לאשת ןכמ רחאלו ךסמה ינפ לע 79-ָל 166 ןיב םירפסמה
 ,חלע ץחלת םאב .ןוילעה-והצקל רבעמ ךסמב -ולגלוגי" דימש םירפסמה תא תוארל יוכס ךדיב
 שקמב שיקת םאב .₪ 885% -- 601 696 :חוודב רצעית תינכתה -- 885% וא 07
 .בוש ךלאשיו תופסונ תורוש 22 תספדהל הז השעמ םורגי ,אוהשלכ
 תא סיפדת איה ,השדחה תינכתה תא ץירת רשאכ .תיעיברה תינכתה ןמ 36 הרוש תא טמשה
 טיפדת םאב 6 0% העידוה םע רוצעתו ןושארה רפסמה

 אפאד חת

 .אבה רפסמה תא סיפדתו האלולה עוציבב תחא םעפ ךישמת תינכתה
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 תוניטורבס :5 קרפ

 (תורגש -תת)

 :תיצמת

 תפדטתא ,8

 ןתוא סיפדמ ךמצע תא אצמת התאו ,עוציבל םימוד םידיקפת -- תינכתה לש םינוש םיקלחל ,םיתיעל
 ,תחא םעפ ולא תורוש סיפדהל לוכי התא ,יחרכה-הז ןיא םלוא ;תומוקמ רתוי וא םיינשב תורוש
 תינכתב אוהש םוקמ לכמ -- הל אורקל וא ,הב שמתשהל ןכמ רחאלו ,הניטורבסכ העודיה הרוצב
 .בוש הסיפדהל ךרוצ אלל
 - 60 508 זסטווחש התועמשמש) 00 508 -- תומיאתמה תורהצהב שמתשהל ךילע ,תאז עוציבל
 .(רוזח) פד תא-בְו (הניטורבסל שג
 : איה םושירה תרוצ

 00 508 ח

 הדבועה דבלמ 6010 ף-ְל קוידב ההז וז הרוצ .הניטורבסב הנושארה הרושה לש הרפסמ וניה ח רשאכ
 עוציב רחאל -- בושל לוכי אוהש ךכ תינכתב התיה 00 508 תרהצה ןכיה רכוז בשחמהש
 ןה וידחי) הרושה ךותבש הרהצהה רפסמו הרושה רפסמ תסנכה י"ע תאז עצבמ בשחמה .הניטורבסה
 ;(566 -- תינסחמ :היורקה) המירע שארב (הרזחה תבותכ תא תורצוי

 תסטפא

 .הירחאלש הרהצהל תינכתה תא ריזחמו תינטחמה ןמ הרזחה תבותכ תא לטונ
 :ךשמהב עיפומכ -- התוא ספדה .םירפסמה שוחינ תינכת תא בוש ןוחבנ הבה אמגודכ

 10 חשחאו "ה ז6הזז3ּבח960 60655!ה0 36"

 20 |אקו)נד 3: 5

 30 וקוד ''6ש855 +6 חטהוססז ",פ

 40 |: 3=פ דזושא קאואד ''6סזז60ז": 07?

 50 | 8<פ דחפא-60 508 0

 60 |= ה>ם ד[!=א 60 58 0

 70 60 ד0 0

 100 קחוצד ''דזצ ּהָפּבוח"

 110 חשדטמא
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 םורגתו הניטורבסה ךותל ץורת תינכתה תרחאו רחאמ ,דאמ הבושח 76 הרושב 60 10 הדוקפה

 .אפדשתא-ָה תדוקפל תינכתה עיגת רשאכ (7 תפדשתא יאאחסטז 60 508) האיגשל
 :00 508 תרהצהב שומישה תא המיגדמה ,תצקמב תישפט ,תפסונ תינכת ונינפל

 100 ו םד א=0

0 58 60 110 
 120 ץחואד 5

 130 (.םד א=א4

0 508 60 140 

 150 ץחואד 5

 160 [ םד א=א2

0 528 000 170 

 180 ץחואד 5

 190 פד

 500 [ שך 0

 510 =08 ץ=1 דס א

 520 [.םז 5=5+ץ
 530 אםאד ץ

 540 השד חא

 .506) הרושב הליחתמ הניטורבסה .שחרתמ המ ןיבמ התא םאב ןוחבל הסנ ,הצר וז תינכת רשאב
 איה המצעל תארוקה הניטורבס) המצעל ףא וא ,תרחא הניטורבסל אורקל בר רשואב הלוכי הניטורבס
 .םידבר לש בר רפסמ םויקמ שושחת לאש ךכ ,(תיביסרוקר הניטורבס
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 :תחגש, גד, 251085 :6 קרפ

 : תיצמת

 תמאס. סאד, תטסדסתם

 בשחמל תורישי הסנכהל-םינתנ ,(49ז3) עדימ וא -- היצמרופניא יכ וניאר תומדוק תוינכת רפסמב

 לע רזוח בר עדימ םאב דחוימב ,עגיימ דאמ תויהל לוכי רבדה םיתעל .1אפטד הרהצהה תועצמאב

 .תמ5ד055-ן כד, 560 תודוקפה תרזעב בר ןמז ךוטחל לוכי התא הצר תינכתהש תע לכב ומצע
 לשמל

10 ₪50 6 
 20 ץחואד 6
 30 סהד ה 0

07 40 

 .םיקיספ תועצמאב םידרפומה -- םינתשמ תומש תמישר וירחאלש 850-מ תבכרומ 884 תרהצה
 ,םינתשמל םינקומה םיכרעה תספדה םוקמבש הדבועה דבלמ 1אפ0ַד תרהצהל המודב לעופ רבדה
 .2418 תרהצהמ םיכרעה תא לבקמ בשחמה
 .םיקיספ תועצמאב םידרפומה תזורחמ"ייוטב וא םיירפסמ -- םייוטב תמישר איה 241 תרהצה לכ
 אוה רשאכ דבלמ םהמ םלעתמ בשחמהו רחאמ ,ךנוצר יפל תינכתב םוקמ לכב םמקמל לוכי התא
 תריציל וידחי םירבוחמכ תינכתב 0414-ה תורהצה לכמ םייוטבה תא ךמצעל המד ,854 2 עצבמ
 שגנ בשחמה הב הנושארה םעפב .(0 414 18 41-]ה תמישר איה ,םייוטב לש תחא הכורא המישר
 אוה האבה םעפב ;21ג-ה תמישרמ ןושארה יוטבה תא לטונ אוה ,והשלכ ךרע לש 854 עוציבל
 לכ יבגל המוד ןפואב לעפי אוה ,תובקוע -- 854 תורהצהב תולקתה לכב -- ךכו ;ינשה תא לוטי
 .(האיגש לבקתת המישרה ףוטל רבעמ אורקל הסני אוה םאב) .418-ה תמישר
 .ןתוא אצמי אל 95 0-ן רחאמ תורישי תודוקפב 041 תורהצה םושרל ןמז זובזב -- והזש בל םיש
 .תוינכתב קר עיפוהל תולוכי 241 תורהצה
 אורקל בשחמל הרומ 16 הרוש תספדה התע הזש תינכתב וידחי וליא תומיאתמ דציכ ןחבנ הבה
 .םינתשמה תשולש לש הספדה עצבל הרומ 26 הרוש .6-ופ ,ג םינתשמל טתונקהלו עדימ יעטק השולש
 ידכב .תינכתה תא תרצוע 46 הרוש .6-ןַפ, 3 לש םיכרעה תא תנתונ 3:6 הרושבש 04143-ה תרהצה
 האבה הרוצל 26 הרוש תא הנש -- םירבדה םיעצבתמ וב ןפואה תא תוארל

 20 ץחואד 8
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 :ספדה .ת08-אפאד תאלולמ קלח תויהל הלוכי 241-ה תמישרב היצמרופניאה

 10 סח ח=1 דס 6
 20 השג כ

 30 סגד ה 12
 40 ץחואז כ
 50 אפאד ח

60 07 

 תורהצה .014-ה תמישרב הענה %540-ה תרהצהב תופצל לוכי התא -- הצר וז תינכת רשאכ
 :אמגודל .תזורחמ-ינתשמ ליכהל ףא תולוכי 1

10 ₪0 6 
 20 קואז ''דחס 6:63% 646
 30 כד ''טח6 15%, 1982"

 40 דס?

 דע הכרד לעפו המישרה תליחתב לחתה :41-ה תמישרמ םייוטב תאבהל הטושפה ךרדה יהוז
 תדוקפ תועצמאב ₪2414-ה תמישרב דודנל בשחמל םורגל לוכי התא ,ןפוא לכב .המויסל
 תורחואמ 850 תורהצהל תמרוגו ,הרוש רפסמ וירחאלש 8551085 תללוכ וז .9מ51085-ה
 התא) .הירחאלש וזמ וא -- ןותנ הרפסמש הרושב הנושארה הרהצההמ עדימה תא לבקל ליחתהל
 הרושה לש הרושה רפסמ תא תספדה וב בצמל ההז הז הרקמו -- הרושה רפסמ ןויצ לע רתוול יושע
 .(תינכתב הנושארה

 :וז תינבת הסנ

10 ₪50 3, 

 20 ץחואז 0

0 ₪570 30 

 40 ₪50 א,ץ2

 50 ץחואד 2

 60 ד 3

 70 דק

 תא תספאמ 8551095 16 :הארוהה .פ=2 1=3 בצמל איבה 16 הרוש י"ע שרדנה עדימה וז תינכתב
 .41א-ה תרהצהב ןושארה רפסמהמ איה הלחתההשכ 2 א"ל 850 עצבל תרשפאמו םינתשמה
 .שחרתמה תא ןחבו 36 הרוש אלל בוש וז תינכת ץרה
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 םייוטב :7 קרפ

 :תיצמת

 /,* - ,+ תולועפה
 םינתשמ תומש ,יעדמ ןומיס ,םייוטב

 עברא תא עצבל לגוטמ אוה .םירפסמ בשחל לוכי 2% 5ק66זזטחו ןהב םיכרדה ןמ המכב הכ דע תחכונ
 וכרע תא אוצמל לגוסמ אוהו(קוליחל /-ו הלפכהל שמשמ * יכ רוכז) / ,* ,-=- ,+ תויטמתיראה תולועפה
 .ומש תעידיב הנתשמ לש
 - אמגודה

 17 :גא = םטח * 5 6

 *15/166 ןוגכ ,וזכש תובכרומ .םיבכרומ תויהל םילוכי ולא םיבושחש הבושחה הדבועה לע תזמרמ
 רפסמ עצבל בשחמל תורוהל הרצק רואית ךרד וניב יוטב ךכ א :(6אקז69910ת) ייוטב תארקנ פטח
 לש וכרע תא ןחב' -- ושורפ פטתו * 15 / 100 יוטבה ,ונינפלש אמגודב .ינשה רחא דחא ,םיבושח
 106 רפסמב האצותה קלחו 15 רפסמב ותוא לפכה ,"פטחו" יורקה הנתשמה
 וב ןפואה דומיל םשל אובמה-ןורפס לע רובעל ךל םיצילממ ונא ,ולא תולועפ תעצב אל הכ דע םאב
 ,םייטמתמ םייוטב בשחמ אוה וב רדסבו םירפסמב לפטמ 2% 5ק60זטחו

 : םוכסל
 - הזל יסחי ןפואב ,רוסיחו רוביח לע ההובג תופידע -- ןהל .הליחת תועצבתמ תוקולחו תולפכה
 ןימיל לאמשמ ןתעפוה רדס יפל תועצבתמ תוקולחו תולפכה רמולכ -- תופידע התוא קוליח וא לפכל
 הז יסחי ןפואב םהל םגשכ ,יוטבב םימייק םאב ,תורסחההו םירוביחה םיעצבתמ ןכמ רחאל.יוטבב --
 .ןכ םג -- העפוהה רדס יפל אוה עוציבה רדסש ךכ ,תופידע התוא -- הזל
 בשחמה ,הינש הלועפ לעמ תופידעב איה תחא הלועפ םאב -- אוה תעדל ךממ שרדנש לכש תורמל
 ןה /-ן * תולועפה :הלועפ לכ לש תופידעה תא גציימה 16-ל 1 ןיבש םוחתב רפסמ תרזעב תאז קדוב
 .6 תופידע תולעב -- ן + תולועפהו 8 תופידע תולעב
 המ לכ :םיירגוסב שומש ידי-לע ותוא ףוקעל לוכי התא םלוא ,ןיטולחל חישק וניה בושיח לש הז רדס
 .דיחי רפסמכ בשחנ רחאו -- הליחת בשוחמ םיירגוס-ךותב אצמנש
 קפסל לוכי התא ,רפסמ ךממ טולקל הפצמ בשחמה הב תע לכבו רחאמ -- דאמ םישומש םנה םייוטב
 םריכזנ יכ דע ,םיטעמ הכ םנה ללכה ןמ םיאצויה ,הבושתה תאיצמל לעפי אוהו -- תאז םוקמב יוטב ול
 .םהל םימיאתמה םירקמב-ןוידב
 ץופחת םאבו ,דחא יוטבב (תוזורחמ-ינתשמ וא) ץופחת קרש תוזורחמ המכ דחי רבחל יאשר התא
 .םיירגוסב םג רזעהל לכות
 רבכש יפכ .יאשר ךניא וליאבו שמתשהל התא יאשר םינתשמ תומש וליאכ -- ךל ןייצל םיבייח ונא
 -- הנתשמ לש ומש םג ;5 ןמיסה הירחאלש הדיחי תוא תויהל בייח תזורחמ -- הנתשמ לש ומש ,ונייצ
 םילבגומ םיירפסמה םינתשמה תומש םלוא ;הדיחי תוא תויהל בייח 08-אפא תאלולב הרקבה
 יאשר התא .תוא היהי ןושארה ותהש דוע לכ תורפסהו תויתואה לכ תא לולכל םילוכי ולא .תוחפ
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 ,ןכ ומכ .םשה ןמ קלחב בשחמה ידי-לע ובשחי אל ולא ךא ,ותאירק לע לקהל ידכ ,םשב םיחוורמ םישל
 .ביתכ תויתוא וא סופד תויתואב םשה תא טיפדת םאב לדבה ןיא
 :בשחמב םירתומה םינתשמ תומשל תואמגוד רפסמ ונינפל

% 

12 

 115 ח4הה6 15 50 1סתק זחג+ 1 541] ה6ט6ז 26 4016 זס 76 וז סטז 2241ח יו( תסטז 3 ה₪ 2

 ,םיהז םיבשחנ ולא םינורחא תומש ינש) חתסש 6 גז6 פןא

 (.הנתשמ ותואל םיסחייתמו תסצץשץ686 %

 :םינתשמ תומשכ םירוסא םיאבה תומשה

 2001 (הרפס םע ליחתמ)
 3 5 (הרפס םע ליחתמ)
 איגיפיח (תוא וא הרפס וניא *)

 /0%ת61תק(0ה -- 5 (תוא וא הרפס וניא --)

 תא הסנ .אובמה ןורפסל סחייתה ,בוש :(טננופסקא) ךירעמו רפסמ י"ע גוציל םינתנ םיירפסמ םייוטב
 :הדוקנה ךל רהבותש ידכ תואבה תואמגודה

 תפזאד 2.34 6
 תתזאד 2.34 1
 ץאזאד 2.34 2

 - דע האלה ךכו
 תתזאד 2.34 5

 -עבראמ רתוי אלו רחאמ הז .יעדמ-ןומיסב םושרל ומצעב ליחתי בשחמה המ ןמז רחאל יכ חכוות
 - תא םג הסנ .רפסמ בותכל ידכ שומישל םינתנ םיות הרשע

 קחואחח 1
 קץחוטמחדח 2

 .האלה ךכו
 הסנ .רפסמ לש רתויב תויתועמשמה תורפסה 8 לש קר -- הגצה רשפאמ ?אזאד

 קגוחוד 4294967295 7

 תא גיצהל ןכומ וניאש תורמל 4294967295 רפסמה תורפס תא רומשל לוכי בשחמה יכ חיכומ רבדה
 .דימ ןלוכ
 דרפנב רמוש בשחמהש -- ושורפש הפצ -- הדוקנ -- תקיטמתיראב שומיש השענ 2% 5ק602טזו"ָב
 ,קיודמ דימת וניא רבדה .(ךירעמה"טננופסקאה) הדוקנה םוקימ תאו (הסיטנמה) רפסמה תורפס תא
 :ספדה .םימלש םירפטמ רובע וליפא

 קתואד ,ו6ו6+ו -- 1616 ,16ו6 -- 6ו6+1

 יפכ קוידב רמשהל ידכ ידמ לודג 1610 רפסמהש ךכ ,תורפס יצחו עשתכ לש קוידב םירמשנ םירפסמה

 םיארנ 1610+1 ןכו 1:10 םירפסמהש ךכ ,ּוֶמ לודג (2 לש לדוג רדסב השעמל) קוידה יא .ורוקמב-אוהש
 .הזל הז םיוושכ בשחמל
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 :ספדה ,רתוי הנושמ אמגוד תגצהל

 ץתזאד 569 +1 - 9

 :םירפסמה .2-ל השעמל לגועמ ךשמהב ומכטל שיש 1 רפסמהו דבלב 1 אוה 569 לש קוידה-יא ןאכ
 .הזל הז םיוושכ בשחמל םיארנ 569 + 2 ןכו 69 + 1
 וא) 32 תקזחב 2-ֶמ תוחפ 1-ל הוושה רפסמה אוה ותומלשב"קיודמ ורמשל ןתנש רתויב לודגה םלשה
-- 4,294,967,295). 
 הנשי םיחוורמל יכ רוכז .(חט50!1הַק) "הקירה"תזורחמה" תארקנ הכותב םיות לכ אלל -- ** תזורחמה
 .דבלב םיחוורמ הכותב תללוכה תזורחמל ההז הניא הקיר-תזורחמו ,תובישח
 :הסנ

 קאזא] ''ןצגט6 ץסט [וחו5ת66 "!תח6ָקגח5פ //3א6" ץ6?"

 .הרושב אוהשלכ םוקמב האיגש תמייק יכ ןייצמה בהבהמ הלאש-ןמיס לבקתי 8אַדִמת שיקת רשאכ

 םויס תא תונייצמכ ןתוא בשוח אוה "?1חח6קגחפ //ג66" תליחתב תואכרמל עיגי בשחמה רשאכ
 .'זחח6ק3ח5 //966' תא חנעפל לוכי וניא ןכלו ,"11366 ץסט [1ח8ת60" תזורחמה

 םמשרל ךילע ,תזורחמ עצמאב תואכרמ םושרל הצרתש תע לכב -- וזכש היעב לע רבגתהל ידכ

 :האבה אמגודבכ -- םיימעפ
 קתזאד "11306 ץסט [!תו5ח66" "'וחח6ק3ה5 //%6 "ץ6ל? "

 ;תחא םעפ השעמל תומייקתמ -- תואכרמ דמצ לכ ,ךסמה-לע ספדומש הממ דומלל לוכי התאש יפכ
 .תואיכ בשחמה ידי לע ורכויש ידכ םיימעפ ןסיפדהל קר ךילע

 <ך9



 ו |

 תוזורחמ :8 קרפ

 :תיצמת

 .84516-ְב יטרדנטס וניא הז ןומיסש בל םיש .10 תרזעב ,הסירפ

 .בקוע רדסב וחקלנש הכותמ םיבקוע םיות המכ תללוכ הלש תזורחמ-תת ,הנותנ תזורחמל

 .ולאכ ןניא "טּוָש ז6ָק"ְו "ל 5זוחַפ" םלוא ,"טוקָפ6ז :זחַ" לש תזורחמ-תת הניה "5זזוחק" ןכל

 תזורחמ ייוטבל הב שמתשהל ןתנו ,תזורחמ-תת רואיתל (51:6חַפ) הסירפ היורקה ןומיס תרוצ תמייק

 :איה תיללכה הרוצה םינוש

 "תזורחמ-יוטב" (הלחתה 10 םויס)
 :םייקתמ -- אמגודל ןכלו

"45666)" )2 102 5( = "5606" 

 חינמ בשחמה םויטה תא טימשת םאב .1 רפסמל הנווכהש חינמ בשחמה ,הלחתהה תא טימשת םאב
 - ןכל .תזורחמה ךרואל הנווכהש

 *'ב0000/"( ד( 1("(30660''=)5 00 30006"=)5"
 *'ּהטס2('"01 ד(0 ) =" 2("(30606 100 00001''=)6"
 *'ּבט60("( ד( )=''3ּבסס1("061 ד( 30000''=)6["

 "356066" () :הרוצב םג ןורחאה תא םושרל לוכי התא
 .דבלב דחא רפסמ תללוכו 10-ִמ תמלעתמ תצקמב הנוש הרוצ

 'ב3(406061''=)3('(0006 102 0'=)3"

 הז ללכ ,תזורחמב םימייק םיקלחל סחייתהל םיכירצ םויסה םגו הלחתהה םג ,ליגר-ןפואבש תורמל
 :ןכל .הקירה-תזורחמה איה האצותה ,םויטהמ הלודג הלחתהה םאב :רחא ללכ ידי לע לטובמ

 "5("[8606 ד0 7)

 :םלוא ,ידמ לודג 7-ְו דבלב םיות 6 הליכמ תזורחמהש ןויכ 5 5טפ6עוקז יזסחַק האיגשל םורגי

 "1ּט8("(606 10 7)=""

 'הס1("/608 ד0 0)=""

 . וחז6ק6ז סט: 0( 3ח86 האיגשה תעדוה לבקתת תרחא ,םיילילש ויהיש רוסא םויטהו הלחתהה יכרע
 :ולא םיללכמ המכ המיגדמ האבה הטושפה תינכתה

 10 [ שד 350000[

 20 08 ח=1 זס 6

 30 ץחואד 36(ח דס 6)
 40 א5אד ח

 50 דסק
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 :האבה תינכתה תא סנכהו ,ךדי לע הספדוה וז תינכת םאב אפש/ ספדה

 10 | שד 81"=35 5 ש/ה ₪ ו"
 20 08 ח=1 ד0 0

 30 ץהואד 85(ה ד 16((35,)10--ח) דס 10)
 40 אשאד ח

 50 ד?

 .תוזורחמ-תת ןהל דימצהל םג אלא תוזורחמ-תת קרפל קר אל םילוכי ונא ,תזורחמ-ינתשמ רובע
 :ספדה -- לשמל

 17 35 = "חו 628 5ק60זזטתו"
 15 25 (5 10 8) = דידי"

 ץאואד 5

 םיבכוכה 4-ב קר שומיש השעי ,םיות 4 ךרואב איה 35 (5 10 8) תזורחמה תתו רחאמ ,דציכ בל םיש
 ותואב קוידב תויהל תובייח תוזורחמה-תת :תוזורחמ-תת תדמצה לש תיניפוא הנוכת יהוז .םינושארה
 תמטקנ םידימצמ התוא תזורחמה ,םייקתי תמאב ךכש חיטבהל ידכ .םדוק ויהש יפכ ךכ-רחא לדוגה
 -רמושל המודב -- ידמ הרצק איה םאב םיחוורב תאלמתמ וא ידמ הכורא איה םאב ינמיה הצקב
 ץוצק ןיפולחל וא םהילגר תחיתמ ידי לע םתטמל ויחרוא תא *םיאתה"ל גאדש םודסב קדנופה
 .םהיתופכ
 תעכ הטנת םאב

 1ד 35 () = "136]]ס :|ו6ז6"

 - ןכו
 ץאזאד 5

 .תזורחמ-תתכ בשחנ 45-] רחאמ (םיחוורמ םע םעפה) בוש שחרתה ךילהת ותואש חכוות

 [שד 45 = "116110 66"

 .הכלהכ תאז עצבי
 : אמגודל .םתוא סורפל רשפא היהי םרטב םהל ביבס םיירגוסב שומיש ושרדי םיכבוסמ תזורחמ ייוטב

"420066" = (2 10 1) 06/7" + "16" 

 ("456" +706[" ) (1 10 2) = "גפ"

 : ליגרת
 .תזורחמ תסירפב שומיש ךות עובשב םויה תא סיפדת רשא תינכת םושרל הסנ .1

 .6טת אוסת 1065 \//664 1תטז תם 59: תזורחמב רזעה :זמר
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 שהההטטההפטאטאטטטאטאטטהטסטטטטטפפהממפשש

 תויצקנופ :9 קרפ

 :תיצמת

 ספת

 50ת ,זאד ,485 ,5סא ,/41 ,5ד א

 תא

 לבקתמ ינשה הצקבו תידי בבוסמ ,רשב הלש דחא הצקב סינכמ התא .קינקנ רוציל הנוכמ ןחבנ הבה
 .'וכו רקב קינקנ -- רקב רשבמ ,ריזח קינקנ לבקתי ריזח רשבמ .קינקנ
 תוזורחמו םירפסמ לע תולעופ ןה : לדבה ןבומכ םייקש אלא ,קינקנה-תנוכמל אילפהל תומוד תויצקנופ
 ינש ךרע לבקמו םיבושיח רפסמ וילע עצבמ ,(טנמוגרא -- יורקה) דחא ךרע קפסמ התא .רשב לע אלו
 .האצותה -
 קינקנ תלבק <= םיקינקנ תנוכמ 4* רשב תטנכה
 :האצות תלבק <* היצקנופ 4* טנמוגרא תסנכה
 רוצעת היצקנופה -- ירמגל םיאתמ וניא טנמוגראה םאבו ,תונוש תואצותל םיאיבמ םינוש םיטנמוגרא
 .האיגשה לע חוודתו
 ךכ -- םיטלס רוציל תרחא ,םיקינקנל תחא -- םינוש םירצומ רוציל תונוש תונוכמ תומייקש יפכ
 .תויצקנופה ראשמ הלידבהל -- הלשמ ךרע תחא לכל .םינוש םיבושיח ועצבי תונוש תויצקנופ
 יוטבה רשאכו ,טנמוגאה וירחאלשכ ןמש תספדה ידי לע םייוטבב תויצקנופב שמתשהל לכות התא
 .היצקנופה לש האצותה תבשוחמ -- בשוחמ
 אוה הלש טנמוגראה .תזורחמ לש הכרוא תא תקפסמה ,15א היצקנופה תא ןחבנ -- אמגודכ
 סיפדת םאש ךכ ,ךרואה איה האצותהו תעדל םישקבמ הכרוא תאש תזורחמה

 קתזאד םא "5וה6|גוז

 יפכ ,18א היצקנופה תא לבקל ידכ) .'51611ז' םשב תויתואה רפסמ אוהש 8 -- בשחמה תבושת היהת
 ץחל :(5א06808-)/066) בחרומה-הלועפה-ןפואב רזעהל ךילע ,תויצקנופה תומש בור יבגל הרוק םגש
 זאו -- []הרוצל[)הרוצהמ ןמסה תא תונשל ידכ תעה התואב 5צא1801 54151 םע 625 511181 לע
 6 שקמה לע שקה
 םע דחי .תולועפה עוציב ינפל ובשוחי תויצקנופה יזא ,דחא יוטבב תולועפו תויצקנופ ברעמ התא םאב
 םייוטב ינש ונינפל -- אמגודל .םירגוסב שומיש ידי לע הז ללכ ףוקעל לוכי התא ,םדוקמכ ,תאז
 -- הרוק ךכש תורמל) הרקמ לכב ירמגל רחא רדסב םיעצובמ םיבושחה ךא ,םירגוסב קר םילדבנה
 .(םירקמה ינשב ההז תיפוסה האצותה

 1םא "תפס" + א "ספ" סא ("ז66" + ס10085")

 4 + 1םא "ם|סקפפ" 1םא ("קז60 ס10ַקַמ5")

 4 + 6 1םא -תו60 8|סקשפ"

 וש וש
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 :תופסונ תויצקנופ רפסמ ונינפל
 ךסמה לע עיפותש תזורחמ איה האצותהו רפסמ וניה טנמוגראה :תוזורחמל םירפסמ תכיפה 5
 ריכזהל ידכ -- 5 ןמיסב םייתסמ המש רציכ בל םיש .281א1 תרהצה ידי לע גצומ היה רפסמה םאב
 רמול יאשר התא ,אמגוד םשל .תזורחמ איה וז היצקנופמ האצותהש

 שד 45 = 12

 הארוהה תספדה ומכ הכלשה התוא ולש

 ד 45 = "16"

 ,רמול ףא תלוכי - וא

 תתזאד פא 5185 וש6.ששש

 .515 ו60.000₪ = *ושש"-ן רחאמ 3 האצותה תא לבקלו

 :אמגודל .םירפסמל תוזורחמ ךפוה אוה :הכופה ךא 5185-ֶל המוד ₪

5 = "3.5" 4 

 תא וילע ליעפת ,אוהשלכ רפסמ חקת םאו רחאמ ,5185 -- לש תיכופהה איה 41. ,םיוסמ ןבומב
 .תלחתה ונממ רפסמ ותוא תא בוש לבקת -- /1 תא ליעפת ןכמ רחאלו 5185 היצקנופה
 דימת אל ,5185 תא התאצות לע ליעפת ךכ רחאו /41. תא הילע ליעפת ,תזורחמ חקת םא ,םלוא
 .תירוקמה תזורחמה תא לבקת
 תויהל תלבגומ הניא הלש טנמוגראה תא הווהמה תזורחמהו רחאמ ,דאמ-"הקזח" היצקנופ הניה 41
 אמגודל -- ןכל .אוהש ירפסמ יוטב לכ תויהל הלוכי איה -- טושפ רפסמ תיומד

6 = "3 * 2" 741 

 - םגוא
6 = ("3 *" + "2") 41 

 תזורחמה יוטב :תזורחמכ בשוחמ 41 לש טנמוגראה ,ןושארב .םיכילהת ינש םיעצבתמ ןאכ

 המו תואכרמה תזורחמהמ תוקחמנ ןכמ רחאל ."2 * 3" תזורחמה תא תתל ידכ בשוחמ "2" + "* 3"

 .6 האצותה תא תתל ידכ בשוחמ 2 * 3 ןכל :רפסמכ בשוחמ רתונש
 אמגודל ;םיניע חקפת אל םאב דאמ לבלבל יושע רבדה

 קתאז אד עז[ "עגן" "של"ח"

 שרדת תוזורחמה-ךותב קימעת םאב .םיימעפ בתכהל תוכירצ תואכרמה -- תזורחמ ךותב יכ רוכז)

 .(הנומש וליפאו תואכרמ העבראל לידגהל
 ./41 5 תארקנה -- הנממ הקזח תוחפ איהש תורמל ,/31. היצקנופל המוד ,תפסונ היצקנופ תמייק
 איה דציכ תוארל ידכ .תזורחמ איה תלבקתמה האצותה -- םג ךא תזורחמ ןיידע אוה הלש הנתשמה
 תורסומ ןכמ רחאל ,תזורחמכ טנמוגראה בשוחמ הליחת :םידעצ ינשב / 41. תלעופ דציכ רוכז תלעופ
 םלוא ,ההז ראשנ ןושארה דעצה 41. 5 רובע .רפסמכ בשוחמ ראשנש לכו תזורחמה -- תואכרמ
 ןכל .תרחא תזורחמכ בשוחמ רתונש לכ ,ינשה דעצב ורסוה תזורחמה תואכרמש רחאל

 1 5 """קזטוז קטתסת""" = "זטוז קטתסה"

 (בוש תוגשגשמ תואכרמה דציכ בל םיש)

17 5 = "99" 

3 



 המכ .ש/7"257"""41.5" ןכו 41 5 "35" 15 35 ,/\5"""1""" 1.7257 ,/ 1.25 : םיאבה לכ תא ספדהו
 (חור-רוק לע רומש) .תובושתה לכ תא ריבסהל הסנ ;אל המכו ועצבתי ולאמ

 וליא ןיבמ ,תוזורחמל הרושק הניאש הנושארה היצקנופה יהוז .6:קח) ןמיסה-תיצקנופ איה 50%
 6 ,יבויח טנמוגראה םאב +1 איה האצותה םירפסמ םנה האצותה ןהו טנמוגראה ןהו רחאמ ,תיארש
 .ילילש טנמוגראה םאב (-- וג" ספא אוה םאב
 טנמוגראה תא תכפוה איה .םירפסמ םנה הלש האצותהו טנמוגראה רשא תפסונ היצקנופ איה 5
 -  לשמלש ךכ ,ןמיסה "תחיכש* ידי לע (האצותה אוהש) יבויח רפסמל

485 - 3.2 = 485 3.2 = 2 

 דאל רפסמ תכפוה וז היצקנופ ילילש רפסמ םג ירשפא ,רפסמב םלשה קלחה -- !חושק6ז ושורפ אד
 אמגודלש ךכ ,רפסמבש רבשה -תקירז* ידי לע םלש רפסמל םלש

 אד 39 =3

 דימת האצותה תא תלגעמ היצקנופו רחאמ ,םיילילש םירפסמ םע וז היצקנופב שומישה תעב ריהז היה
 אמגודל ,ןכל :הטמ יפלכ

 [אד -- 3.9 = 4

 תנתונ המצעב תלפכומ האצותה רשאכ -- רפסמ לש (ט416-1006) יעוברה שרשה תא תבשחמ 08
 אמגודל .טנמוגראה תא

 2 * 2 = 47-ן] רחאמ 508% 4 = 2

 0.25 * 6.25 = 0.5ך רחאמ | 50 0.25 = 5
 1.4142136 * 14142136 = 2.200600ך רחאמ (בורקב) | 5082 = 6%

 לש ושורפ -- ןכל .תיבויח דימת היהת הבושתה -- ומצעב (ילילש וליפא) אוהשלכ רפטמ ליפכת םאב
 לבקת ילילש טנמוגרא לע 5008 תא ליעפת םאב ןכלו ,םייעובר םישרוש ןיא םיילילש םירפסמלש רבד
 ./גח 1חש4!ו6 4זקטחו6ח( האיגש חווד

 איה האצותה םאב) תוא וירחאלש א םה ןהל םיירשפא תומש .ךלשמ תויצקנופ רידגהל םג לוכי התא
 תמייק ולא תויצקנופב .(תזורחמ הניה האצותה םאב) 5 ןמיסב הוולמה תוא וירחאלש א וא (רפסמ
 .םירגוט ךותב עיפוהל בייח טנמוגראה :םיירגוטב שומיש לע הרפקה
 תרדגה ונינפל ,אמגודל -- תינכתב אוהשלכ םוקמב 255 תרהצה תרזעב היצקנופ רידגהל לכות
 :טנמוגראה עוביר איה התאצותש 1%5 היצקנופה

 וש סספ א 5(א) = א * א: גמא[ 6 5ףטגז6 0[ א

 רשאכ .ו1 םע 5801. 513171 תרזעב (5א660666 \/066) בחרומה-הלועפה-ןפואב םג תלבקתמ ספת
 רחאל .כפפ רחאל דימת בקוע תא -- כפ תרהצהבו רחאמ, תא תיטמוטוא גיצי בשחמה תאז סיפדת
 .תאג -- היצקנופה םש תא םילשמ 5 ותה תאז
 הדיחי תוא לכב שמתשהל יאשר התא ,טנמוגראל סחייתהל לכות ותרזעבש םשה אוה םירגוסבש א-ה
 .(5 הירחאלש הדיחי תואב -- תזורחמ וניה טנמוגראה םאב וא) הצרתש
 סחייתהל הלוכי איהו ,אוהשלכ יוטב תויהל הלוכי וז .היצקנופה תרדגה תאצמנ = ןמיסה רחאל
 .ליגר הנתשמ הז היה וליאכ (א -- הז הרקמב) ותוא תיניכ ותוא םשב שומיש ידי לע טנמוגראל
 ,בשחמב רבכ תורדגומה תויצקנופה ןמ תחאל תארק וליאכ וז היצקנופל תארק ,וז הרוש תטפדה רשאכ
 . בייח הנתשמה ,ךמצעב היצקנופ רידגת רשאכ יכ רוכז .טנמוגראה וירחאלשכ ,1א ,המש תספדה י"ע
 :םימעפ רפסמ תאז הסנ .םירגוס ךותב עיפוהל

 קתתזאז 25 (2)

 עפזאז תא (3 + 4)
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 קתזאד 1 + אד אפ (םא ""6תוסא6שת" / 2 + 3)

 תרדגה ןתוא תויצקנופב שמתשהל לכות ,ךתינכות ךותב המיאתמ 258 תרהצה תסנכה ידי לע
 .בשחמב רבכ תומייקה תויצקנופב תשמתשה וליאכ תוישפוח לש הדימ התואב ,םינוש םייוטבב
 תויצקנופ רפסמ-לש םיטנמוגראה תא םושרל ףא בייח התא ,84516 לש תואסרג המכב :הרעה
 .2א- 5פ600טזוח לש 84516 תפשב ךכ רבדה ןיא .םיירגוס ךותב בשחמב רבכ תומייקה
 לוכי התא .0.5 ךרעה תא הליחת ףסוה -- רתויב בורקה םלשל לגעל ידכ .הטמ יפלכ דימת תלגעמ אד
 תאז עצבתש היצקנופ רידגהל ךדבל

 26 סמז ץא (א) = זאד (א+6.5): תםא[ קוו א

 זסטת 660 :0 6 ת69165ז ןח

 : אמגוד םשל -- לבקת

 תא (2.9) = 3 ?אז (2.4) = 2
 תא (--2.9) = -3 ץאז (--2.4) = -2

 תא ץרהו ספדה .*אז םוקמב ,1אַדְּב שומיש רחאל ולבקתיש תואצותה םע ולא תואצות הוושה
 :האבה תינכתה

 10 | ₪ז א=0: |( שד ץ=0: [₪6ך =0
 20 סם א (א,ץ)=8+א*ץ

 30 סמ א 8=)(0+א*ץ
 40 קהחוטז א (2,3),א ף()

 :תעדה תא ןהילע תתל שיש -- וז תינכתב תודוקנ רפסמ תומייק
 םיטנמוגרא רפסמב לפטל הלוכי איה :דבלב-דחא טנמוגראב לופטל תלבגומ הניא היצקנופ ,תישאר
 .םירגוסה תא םושרלו ךישמהל לטומ ךילע םלוא ,דחא אל ףאב םג ינש דצמו
 אוה ,ו6 הרוש תא עצב בשחמהש רחאל .5* תורהצה תא תינכתב םקמת ןכיה הנשמ הז ןיא ,תינש
 ךותב אצמהל תולוכי ןה ןיא .תינכתב אוהשלכ םוקמב אצמהל תובייח ןה .40-) 26 תורוש לע גלדמ
 .הדוקפ
 אפ .תאפ היצקנופה לש םיטנמוגראה תומשו ,המצעלשכ תינכתב םינתשמה תומש םנה ץ"ְוא ,ןכ ומכ
 "תרכוז" איה ,4 יורקה טנמוגרא לכ הל ןיאו רחאמ ךא ,ץְו א םיורקה םינתשמהמ ינמז ןפואב "תחכוש"*
 אוהו רחאמ 16 ךרעה תא לבקמ ג ,תבשוחמ אמ (2 ,3) רשאכ ןכל .ג יורקה הנתשמה תא
 טנמוגראה אוהו רחאמ 3 ךרעה תאְָו ןושארה טנמוגראה אוהו רחאמ ןושארה ךרעה תא א ,הנתשמה
 .ינשה
 וסחייתי ןיידע ץֶו א ,ג ןכלו ,םינתשמ לכ ןיא ,תבשוחמ אט רשאכ .1₪ + 2 * 3 = 16 זא הניה האצותה
 היהת הז הרקמב הבושתה .המאתהב ₪ ,6 ,וש םיאבה םיכרעה תא ולבקיו םינתשמל

 6 +6י6=וש

 :אבה חסונל 2 הרוש הנש תעכ

 20 מש תאק (א ,ע) = תא ()

 שמתשהל םוקמב -- ץְֶו א םינתשמל ןיידע רוזחי אָטְר רחאמ 16 היהי "אפ (2 ,5) ךרע םעפה
 .תאפ -- לש םיטנמוגראב
 ,ת101175 577 5 תויורקה תויצקנופ תומייק -- (2% 5ק6זזטתו לש וזב אל) תומיוסמ 84516 תואסרגב
 .םינושארה םיותה תא הליכמה 35 לש תזורחמה-תת תא תרציימ -- 1715 (35 ,ח) .11.5-ו 5

 .(םיילאמשה)
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 .ח ורפסמש ותהמ לחה םיותה ףסוא תא הליכמה 35 לש תזורחמה-תת תא תרציימ -- 3101115 (45 ,ה)
 ותהמ ףצרב םיליחתמה םיות ח2 הליכמה 35 לש תזורחמה תת תא תרציימ -- א/[ע (45, ת1 ,ח2)
 .ח1 ורפסמש
 .ןושארה דבלמ םיותה לכ תא הליכמה 35 לש תזורחמה-תת תא תרציימ -- 115 (45)
 :אמגודל ,ולא תולועפ ועצביש תויצקנופ ךמצעב רידגהל לכות

 וש כמע תאו (45) = 35 (2 10) :פפא| 5

 26 סמש ץא|5 (85 ,ח) = 45 (10 ח) :םא|[ 5

 .1 ךרואבו ₪ ךרואב תוזורחמ םע םילעופ ולאש קודב
 26 רע ליכהל הלוכי היצקנופ .תזורחמ רחאהו רפסמ דחא -- םיטנמוגרא 2 תללוכ ?א15 יכ בל םיש
 .םייתזורחמ םיטנמוגרא 26 דעו (?26 עודמ) םיירפסמ םיטנמוגרא

 : ליגרת
 :םייקתמ יכ חכווהל רומא התא ;50 היצקנופה תא ןוחבל ידכ *א5 (4) = א"% היצקנופב שמתשה

 אפ (505 9) = א

 םייקתמ יכ ןכ ומכו ,% םוקמב אוהשלכ רפסמ גיצת םאב תאז

 508 תא 5(א) = 485 (א)

 (? 485) היצקנופה השורד עודמ) ,ילילש וא יבויח א רובע
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 תויטמתמ תויצקנופ :10 קרפ

 :תיצמת

 .גדא ,405 ,45א ,18א ,605 ,5זא ,1א ,םאפ 1

 קקדזת אלש דאמ ןכתי .2א-5ק6זזטחו בשחמה לפטל לוכי ןהב תויטמתמה תויצקנופב קסוע הז קרפ
 אוה .הז קרפ לע גלדל שושחת לא ןוכנל תאז אצמת םאבו ,ולא ןיבמ איהשלכ היצקנופב שמתשהל
 ,605 ,5!א תוירטמונוגירטה תויצקנופהו א ןכו ₪אע תויצקנופה ,(הקזחב האלעה) 1 תלועפ תא הסכמ
 .4ךא ,405 .45א ןהל תויכפוהה תויצקנופהו ,1גא

 :םא2 ןכו ו

 רפסמה תלפכה" -- רבד לש ושורפו אוהשלכ רפסמ תקזחב אוהשלכ רפסמ תולעהל לוכי התא
 רפסמה םושיר ידי-לע תולקב גצומ רבדה ,"ינשה רפסמל הוושה םימעפ רפסמכ -- ומצעב ןושארה
 ךסמה ינפ לע םושרל ןתנ אל -- הגוצתה תולבגמ בקעש רורב ךא ;ינמיה ודיצבו ןושארל לעמ -- ינשה
 :ןנה 2 לש תוקזחה ,אמגוד םשל .םוקמב -- ? ןמיסב רזעינ ןכלו

 2%ו=: = 2
 2-2]2י: = 4 (22 ונומיסש ,"עובירב 2*)
 3-2[2י2י2 = 8 (2* ונמיסש ,"תישילשב 2")
 214-2י:גיגיג = 6 (2* ונמיסש ,"תיעיברב 2")

 קר תועמשמ רבדלש רורב ךא ,'םימעפט ומצעב לפכומ 41 ושורפ 'ג ? פ' ,רתויב תירטנמלאה המרב ,ןכל
 תא ןחבנ הבה ,פ לש םירחא םיכרעל המיאתמה הרדגהה תא אוצמל ידכ .יבויחו םלש רפסמ אוה פ םא

 ללכה

 ג( (+0 = ג15'ג 6

 ,יוטב ותואב תולועפ רפסמ תומייק רשאכש ךכ ,/ וא * ינפ לע תופידע % הלועפל יכ בל םיש)
 םא ךא ;םימלשו םייבויח םהש <-ו פ יכרע רובע החכוהל קוקז ךניא .(/-ָו * ינפל תועצובמ ? תולועפה
 :תא לבקל םיבייח ונמצע אצמנ ינא -- ולאכ םניא ובש בצמ חתנל םישקבמ ונא יכ טילחנ

1= ₪ 4 

 41(-פ =1/ 5
 ג 1/9 = ג לבקל םימעפ 5 ומצעב וליפכהל שיש רפטמה -- אוהש ,ג לש פ-ֶה שרושה

= 11 
 :יכ קר רוכז ;הפ-לעב םדמלל דימ הסנת לא ,ולא ןוגכ םייוטב הכ דע תיאר אל םאב

3 = (1--) 41 
 - ןכו

41 )1/2( = 3 

 .ךרובע -- תועמשמ ראשה םג ולבקי ,ולאל עדוותת רשאכש ןכתי
 :האבה תינכתה תרזעב םתוא הסנ
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 10 ואק\ד 6
 20 קהואד ₪ ] (ם+8,)0 ] ם"8 1 6

 30 60 דס 6

 ויהי בשחמה סיפדי םתוא םירפסמה ינש בוביס לכב יזא ,ןוכנ -- םדוק ונייצ ותוא קוחה םאש ,ןבומכ
 ,הז הרקמב ג -- לאמש דצבש רפסמה , + תלועפ עוציבב בשחמה תדובע תרוצ בקע -- הרעה) .םיווש
 (!ילילש היהיש רוטא
 ךפסכ תא רמוש התא יכ חיננ הבה .תיבר בושיח רובע איה וז היצקנופב שומישל תיסופט אמגוד
 קר אל ךתושרל ודמעי -- תחא הנש םות רחאל יזא .הנשל 15% תיבר ךל תמלשמה הינב-תרבחב
 ,רחי ,115%רמולכ -- הינבה תרבח ךל תמלשמש 15% םג אלא ,ןוכסחה תליחתב ךתושרב ויהש %
 הרבוע) 1.15 יפ ךתעקשה םוכס תא תלפכה תורחא םילימב .ךרדה תליחתב ךדיב היהש המ תמועל
 יפ לודגה םוכט ךתושרל דומעי תפסונ הנש רחאל (תעקשה ותוא ומצע םוכסב תולת אלל הנוכנה
 םוכס ךתושרל דומעי םינש ע רחאל ,יללכ ןפואב .ךתעקשה ךרעמ 1.15 * 1.15 = 1.15 2 = 5
 .תינושארה ךתעקשהמ 1.15 ץ יפ לודגה
 - וז הדוקפ הסנת םאב

 ץספ צ = 610 ושש :ץתואד צ ,וש * 5 !צ :אפאד צ

 בצק ךכ ,רתוי הלודג איהש לככו תוריהמב יד דבכנ םוכסל תחתפתמ העונצ הספדה םגש חכוות יזא
 .(היצלפניאה תצורמ בצק רחא בקוע הז בצק ןיאש אצמתו ןכתיש תורמל) .רתוי ריהמ הלודיג
 עובק סחיב המצע תא הליפכמ תמיוסמ תומכ ,עובק ןמז חוורמ רחאל הבש ,וזכש תוגהנתה תרוצ
 .ןמזה תקזחב עובק רפסמ תאלעה ידי לע בשוחמ אוה ."יליצננופטקא לודיג* -- תארקנ
 :תא תעצב יכ חיננ הבה

 16 ספ תא ג(א) = א
 םיתעל הנתשמה תיברה רעשל םאותמ וכרע :181 תרהצה תרזעב עובק רתוי וא תוחפ וניה ג ןאכ
 האנ הרוצו תועמשמ תלעב הרוצ לבקל א ג היצקנופל םרוגה 3 רובע םיוסמ ךרע םייק .תוקוחר
 :היורקה היצקנופ ללוכ 2% 5ק6600ו .(םייעבטה םימתירגולה סיסב)< יורק הז ךרע :םיאקיטמתמ יניעב

 אפ א =6 /

 תוארל לכות .ירוזחמ אלו וכרואב יפוסניא ינורשע רפסמ והז :"האנ" הכ רפסמ וניא ומצע < ,לזמה עורל

 תרזעב הדוקנה רחאל םינושארה םירופסה תומוקמה תא

 ץתחאד םאפ 1

 .אלמ קוידב < תא םושרל לכות אל םלועל .בוריק קר והז ,ןבומכ .5%9 1 = 6%1 = < רחאמ

 זא

 לש (ג סיסבב) םתירגולה :תימתירגולה היצקנופה איה טננופטקאה תיצקנופל תיכפוהה היצקנופה
 .102,% הרוצב תמשרנ איה ;א רפסמה תא לבקל ידכ ג תא תולעהל ךילע הבש הקזחה אוה א רפְסמ
 .18 ( [) = א ןכו ג [102,% = א הרדגה יפל ,ןכל

 םייורק וליא ;תולפכה עוציב ךרוצל םיינורשע םימתירגולב שמתשהל עדויו ריכמ התא חטבל
 ולא ;ג סיסבב םתירגולה תא תבשחמה [.א היצקנופ תמייק 28 506זו בשחמב .םיטושפ םימתירגול
 םימתרגולה תא קלחל ךילע ,רחא סיסב לכב םימתירגול בשחל ידכ .'םייעבט םימתירגול' םיארקנ
 :טיסבה לש יעבטה םתירגולב םייעבטה

 וססבא= א א א 8
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 :תז

 היורקש תינווי תוא וניה ח) .ח יורקה עובק רפסמ אוה ורטוק ןיבל ופקה ןיב סחיה -- ןותנ לגעמ רובע
0 
 -- וניה םצמוצמ קוידב וכרע ;ירוזחמ אלו וכרואב יפוטניא ,ינורשע רפסמ אוה םג ח ,< רפסמל -
 רפסמ רציימ (// תאז רחאלו בחרומה הלועפ ןפואב) 2% 566זגחַו"ְּב 21 לימה 9
 .פאזאד 91 עצבל הסנ - הז
 :גזא ןכו 405 ,ג5א ;1%א ןכו 605 פא
 -- סוידרב לגעמונינפל .לגעמל ביבס הענ הדוקנ רשאכ הרוק המ תונחוב תוירטמונוגירטה תויצקנופה
 רבד לכ ןיא .ךרדה ךרוא לכל תודיחי ןתוא לע רומשנ דוע לכ ,ללכ בושח הז ןיא ?הדיחי וזיא) הדיחי
 .ול ביבס הענה הדוקנו (ןינועמ היהת וב-לגעמ לכל תושדח הדידמ תודיחי איצמהלמ ךדעב ענמיש
 .ןועשה-יגוחמ בוביס-דגנ ןווכב ביבס הענ םשמו '3 העשה' םוקמב הלחה הדוקנה

 העונתה קחרמ
 ג לגעמל ביבסמ

 "% א ריצ

 הלחתהה תדוקנ
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 צג

 יורק 'פ העשיו ,3 העש ןיב -- דחאה .לגעמה זכרמ ךרד ,'םיריצ' -- םייורקה םיוק ינש םג רויצב ונפסוה
 .'צ ריצ' יורק '12 העשיו '6 העש' ךרד ינשהו '% ריצ'
 קחרמ הנכנ הבה :3 העש בש הלחתהה תדוקנמ הענ המכ ןייצל ךילע ,הדוקנה םוקמ תא רידגהל ידכ
 הענ איה רשאכ ןכל :(2 ןכל ורטוקו 1 רוכזכ וניה וסוידרו רחאמ) 2 וניה לגעמה ףקה יכ םיעדויונא .4 הז
 ;7=4 :יזא ףקהה תיצחמ הענ הדוקנה רשאכ ;3 = 1/2 :םייקתמ לגעמה ףקה לָעש ךרדה ללכמ עבר
 .2=3 :םלש בוביס רובע
 ,ןמ קחרמה :םה -- ןינע םיררועמה םיפסונ םיקחרמ ינש ,ונידיב ןותנה ,ג ףקהה לע קחרמה רובע
 .4 לש (5וח6) סוניסהו (605) סוניסוקה ,המאתהב ,םיארקנ ולא .% ריצל קחרמהו צ ריצל הדוקנה
 .ןתוא ובשחי בשחמבש 51א-ְו 605 תויצקנופה
 הדוקנה םאבו ;ילילשל ךפוה (605) סוניסוקה יזא -- צ ריצל לאמשמ תרבוע הדוקנה םאב יכ בל םיש
 .ילילשל ךפוה ('וח) סוניסה יזא א ריצל תחתמ תרבוע

 ַע ריצ

 0054 = 3 לש סוניטוק

 ג לש סוניס
*= 58 

00 



 טוניטהו הלחה הנממ הדוקנל בוש תרזוח הדוקנה ,2 ךרעה תא רבע 3-ש רחאלש איה תפסונ הנוכת
 :םיכרע םתואמ םיליחתמ בוש סוניסוקהו

 פזא (ג + 2* 2 = א ג

8 = (21 * 2 + 6 005 

 .דגא איה בשחמב המיאתמה היצקנופה ;60פ"ְּב 8;ח לש קוליחה תנמכ רדגומ (ַפ) ג לש סנגנטה
 וא ,םיוסמ סוניס ךרע םייקמש ג ךרע תא אוצמל ,ךופהה ןווכב ולא תויצקנופ בשחל םיקוקז ונא םיתעל
 .םיוסמ טנגנט וא סוניסוק ךרע
 -- (4609/86) סוניסוקקרא ,ג5א בשחמב -- (גז6 5וח) סוניסקרא תויורק תאז עוציבל תויצקנופה
 .גךא בשחמב -- (גזשַא) סנגנטקראו בשחמב 5
 התא .לגעמה זכרמל הדוקנה תא רבחמה סוידרב טבה ,לגעמל ביבס הדוקנה תעונת לש המרגאידב
 ךרד אוה ,לגעמה ףקהל ביבס הדוקנה הרבע ותוא קחרמה ,3 ונארק ותוא קחרמה יכ ןיחבהל רומא
 180 איה תיוזה ג=1 רובע ;תולעמ 96 איה תיוזה ,:=/2 רשאכ .א ריצמ סוידרה ענ הב תיוזה תדידמל
 ,תולעמהמ םלעתהל ןבומכ יאשר התא .תולעמ 366 תיוזה ובש ג=2 בצמל דע האלה-ךכו ;תולעמ
 .'םינאידר' תודיחיב תיוזה תא םירדומ ונא ,םינעוט ונא ,ךכב ;דבלב 3 לש םיגשומב תיוזה תא דודמלו
 .תולעמ 9-7 םיווש םינאידר ח 2 ןכל
 ידכ .תולעמב אלו םינאידרב תושמתשמ האלה ךכו 605 ,5]א 2% 5ק66טדְּב יכ דימת רוכזל ךילע
 ךילע תולעמל םינאידרמ הרזח םגרתל ידכ ;ח-ֶּב לפכהו 180 -ְב קלח -- םינאידרל תולעמ םגרתל
 .180דְב ליפכהלו ח-ּב קלחל
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 וי

 םייארקא םירפסמ :11 קרפ

 :תיצמת

 תגאססאוזקמ

 תאס

 רשקהב שומישב םיאצמנ םהינש .אאססאו!28 שקמה-תלימבו תאס היצקנופב קסוע הז קרפ

 לע םיאצמנ םהינש .םהיניב לבלבל אל ידכ םהב שומישב ריהז תויהל ךילעש ךכ ,םייארקא-םירפסמל

 .תגאפ-ל רצוק *גא0א[28 ;(ד) שקמ ותוא
 -ךכב ,ליגר וניא אוה .האצות רציימו םיבושיח עצבמ אוה :היצקנופל המוד תא םימיוסמ םינבומב

 .טנמוגרא שרוד וניאש
 ךא ₪ ךרעה םג ןכתי םימעפל) .ו דע 6 םוחתב יארקא רפסמ היהת ותאצות ,וב שמתשתש תע לכב

 41 אל םלועל
 :האבה תינכתה תא הסנ

 16 ץתזאד תאפ

6 00 26 

 התא ?ולבקתהש תואצותב איהשלכ תינבת תוהזל לוכי התא םאה .הבושתה הנתשמ דציכ ןוחבל ידכ
 .יוהז תרב -- תינבת לכ ןיאש -- השורפ 'תויארקא' :ןכ תושעל לגוסטמ תויהל אלש רומא
 .םירפסמ 65536 לש רדגומ םוחתב הנתשמ איהו רחאמ ,תמאב תיארקא היצקנופ הניא אס ,השעמל
 םירמוא ונא ןכלו ,הנחבה-תרב תינבח לש ץמש ןיאש ךכ בטיה "םיבברועמ* ולא םירפסמ תאז םע דחי
 .תיארקארדואספ היצקנופ איה תאפ יכ

 םימוחתב םייארקא םירפסמ גישהל תולקב לוכי התא ךא ,1 דע ₪ םוחתב יארקא רפסמ תקפסמ תאס
 1.3 םוחתב יארקא רפסמ אוה 1.5+0.7 *ףאםש ;5 דע ₪ םותב יארקא רפסמ אוה 5יאאכ לשמל .םירחא
 לשמל ומכ .(הטמ יפלכ דימת תלגעמ [אז יכ רוכז) !אדד היצקנופב רזעה םימלש םירפסמ תלבקל .2 דע
 רחאמ ךא .6 דע ₪ םוחתב אוה %אפ * 6 .היבוק תומדל ידכ תינכתב שמתשנ הב 1+[אז (א6*0)
 .57ן 4 ,3 ,2 ,ו ,₪ םיכרעה תא לבקמ (גאפ * 6) - יכ 6 ךרעל עיגמ אל םלועמ השעמלו
 :תינכתה ונינפל

 10 גאו 0:06 +חזסצצוה ה זס זהה
2065 

 30 -0₪ ח=1 זס 2
 49 ץהואד 1+ואד (חאס*6);" ";

 50 אשד ח
 60 ןאק()ד 8%: 60 ד0 0
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 .היבוקה תא ליטהל הצרתש תע לכב 5אז88 שקה
 אאפ-ה תיצקנופ ליחתת ונממ -- יתלחתהה רפסמה תא עובקל תשמשמ אא0א/125 תרהצה
 :האבה תינכתהמ חכווהל לכותש יפכ ,םירפסמה תרדסב

 10 האגאססווק 1
 20 [0₪ ח=1 דס 5: ץחואז האפס ,: אשאד ח

 30 ץחואד : 60 דס 0

 לוכי התא .0,6 6 227355% םע בוש ליחתת תא-ה תרדס ,אגאססא/[[25 1 לש עוציב לכ רחאל
 תא תרדס תא ליחתהל -- ידכ וא ס0א[][28 תרהצהב 6553577 1 ןיב םירחא םירפסמב שמתשהל
 .םינושה תומוקמב
 ךתרזעל אובת ,תאצמ אל ןתוא תואיגש רפסמ הליכמהו תא הכותב תללוכה תינכת ךתושרב םאב
 .התוא ץירתש תע לכב ןפוא ותואב גהנתת תינכתהש ךכ -- וז ןוגכ ג אכסא(וז25 תרהצה
 תמאב איבמ אוהו רחאמ ,הנוש (תועמשמ התוא -- א 0א[!2מ₪ הרהצהל) ודבל אסא[?
 :האבה תינכתב תוארל לכותש יפכ -- יארקא תאפ-ל

 16 תגאססאוזקמ

 26 תתזאד תאפ :60 10 ןש

 זאמ רבעש ןמזב תשמתשמ 54אס0א([28-ן רחאמ ,ירמגל תיארקא הניא -- תלבק התוא הרדסה
 ,תעצובמ 8א00א/128 תרהצהש תע לכב הדימ התואב לדג הז ךרעו רחאמ .בשחמה לעפוהש
 26 הדוקפב 00 106 תפלחה י"ע רתוי הבוט תויארקא לבקת .םדוקל המודב גהנתי אבה תאסז
0 \ 

 ךא ,טייארקא םירפסמ רוציל תןאססא128-ֶבו אש -ב םישמתשמ 84516 לש תואסטרגה בורב :הרעה
 .ןפואה ותואב םהב םישמתשמ םלוכ אל
 וא 'ץע'] .(ג]) ' בנז' וא (₪64) 'שאר' עיפוהש םימעפה רפסמ תיינמו 'תועבטמ-תלטהיל תינכת ונינפל
 .[םייזעולה םיחנומב יילפ'

 10 | ₪ד ח0=6805: [.=ו" 0=5[18

 20 |. שד 6סוה=!אדז (האס*2)

 30 |: סס:ה=0 דו=א (םד 1

 40 |: סס:ח=1 דז[ו=א | שד 1851

 50 ץחואד 6805; 5,

 60 |[: +ו0><5 דזופא קחואד 8

 70 קחואז : 60 ד0 0

 הלועפבו רחאמ ,ויד ךשוממ ןמז קחשמב ךישמת םאב 1 בוריקב היהי 'תובנזיל 'םישאר'ה ןיב סחיה
 .'תובנז'ו 'םישאר' לש בוריקב הווש רפסמל תופצל רומא התא תכשוממ
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 : םיליגרת
 - אבה ללכה תא ןחב .1
 :תספדהו 872-ל 1 ןיב רפסמ תרחבו חיננ

 תאגאכסא[[25 תרחבש-רפסמה

 היהי תאפ לש אבה ךרעה יזא
 (75 * (תרחבש רפסמה + 1) - 1 / 6

 (דבלב םיאקיטמתמל) .2
 פ ולודומ 3: לש תיראשה איה פ1 םא יזא .ָק ולודומ טושפ שרוש 3ְְו (לודג) ינושאר רפסמ  היהי
 :הרדסה (1454ק-1)

 ו-1

1- 

 -- םיאתמ 3 תריחבב -- רשא (1 ללוכ) 1 דע ₪ םוחתב םינוש םירפסמ ;--1 לש תירוזחמ הרדס איה
 הרובחהו רחאמ .21% + 1 -- המרפ לש (ינושאר) רפסמ וניה 65537 .םייארקא תוארהל םהל םורגל ןתנ
 -שרוש הניה תיראשה ,2 לש הקזח אוהש רדסמ איה 65537 ולודומ ספא ןניאש תויראשה לש תילפכה
 רדסמ תוירדהה תודוא סואג-קוחב רזעה .יעיבר רדסמ תיראש הניא תיראשה םא קרו םא יביטימירפ
 .65537 ולודומ טושפ שרוש אוה 75 יכ תוארהל ידכ עברא
 איבמ %אפ .ונורכזב (פ1-1)ַה ןמ המכ רמושו ג=75 ןכו ק=65537 םילדגב שמתשמ 2:א-5ק60תחוהַה
 .ה+1-ל פו תא הוושמ (1(ח662535 רובע) תא כסאו[25 ה .(5:+1--1 לדוגב ןורכזב פ:-1 תפלחהל
 .1 דע ₪ חוורמה ינפ לע דיחא ןפואב -- בוט בוריקב תגלופמ תאס
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  הקטק-קלית שמ היסמ סכו כ שש טס כ ככ כ כבל המ 0 8030 80 וש עמ ו פי 8 נו ה מרה כ וורו ו ו ה ו ו מ דה וא ₪ 6 ו

 םיכרעמ :12 קרפ
₪10 9-6 

 :תיצמת

 ,(המ-תדימב תיטרדנטס הניא תזורחמ-יכרעמב 2% 5ק60זזטתו לפטמ הב ךרדה) .םיכרעמ

 .סזא

 בשחמב םרמשל ידכ .התכב םישנא הרשע ינויצ אמגודל ,םירפסמ תמישר ךתושרבש חיננ הבה
 םינתשמל אורקל יושע התא .דאמ-דיבכמ תאז אצמת ךא ,שיא לכ רובע דיחי הנתשמ רידגת
 הכורא היהת ולא םינתשמ תרדגהל תינכתה םלוא ,810885 10 דע האלה ךכו 810885 2 ,0!8ק86 1
 .הספדהל תממעשמו
 סיפדהל לוכי תייה םאב הז היהי המכ

 5 חשאו זחופ קזספזהחו שעו!| חס+ טשעסז%

 10 0 ח=1 דס 0
 20 חה ₪8ו0ַמ95 ח

 30 אשאד ח

 40 מד 7 6

 ,לוכי ךניא ,ןכבו
 ףסוא וניה ךרעמ .(41ז3ע5) םיכרעמ לע יונב אוהו -- הז ןויער םשיל ןתנ ותרזעבש ןונגנמ םייק תאז םע
 תיותה) רפסמ תרזעב קר םידרפנהו םש ותוא ילעב םלוכ ,ולש םיטנמלאה תא םיווהמה ,םינתשמ לש
 הרקבה-ינתשמ רובע ומכ) פ תויהל לוכי םשה ונלש אמגודב .םשה רחאל םיירגוסב הבותכה ([856 -
 :ויהי םינתשמה תרשעו (תרדוב תוא תויהל בייח ךרעמה םש ,208-א5אד תואלולב
 \ .10(5) דעו 2(5) .(1)
 רבכ םתואש 'םיטושפה םינתשמ'ל דוגינב -- 'םיוותומ םינתשמ' :םינוכמ ךרעמה לש םיטנמלאה
 .ריבהל תקפסה

 ידי לע עצובמה רבד ,בשחמה ךותב ורובע םיוסמ םוקמ רומשל ךילע ,ךרעמב שמתשהל לכות םרטב |
 .דמימ -- (4:חו6טפוסת) 1א( תרהצה

 פואו ט (16)

 ,(%16) ,....פ(1) 'םיוותומ םינתשמ' 16 ליכמ אוה :רמולכ) 16 דמימ לעב אוהו 5 ומשש ךרעמ הרידגמ
 9 ומשש ךרעמ לכ וז הרהצה הטימשמ ןכ ומכ .ורדגנה התע הזש םיטנמלאה 10 תא תספאמו
 םילוכי םשה ותואב טושפ ירפסמ -- הנתשמו ךרעמ .טושפ הנתשמ-אל ךא) .ןכל םדוק םייקתהש
 דימת תפסונ ךרעמ -- הנתשמלו רחאמ םהיניב אוהשלכ לובלב רצוויש רוסאו -- וידחי םייקתהל
 .(תיות

 :סיפדהל לוכי התא תעכש ךכ ,אוהשלכ ירפסמ יוטב תויהל המצעב הלוכי תיותה
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 10 08 ח=1 דס 0
 20 ₪50 ם(ח)

 30 אפאד ח
40 0. ₪ 6 

 ידכ םירפסמ ינשל קקדזת םידמימ ינש לעב ךרעמב .דחאמ לודג דמימ ילעב םיכרעמ רידגהל לוכי התא

 תרדגה םשל -- הדומעהו הרושה ירפסמ תרדגהל המודב -- ךרעמב םיטנמלאה ןמ דחא רידגהל

 תא ןיימדת םאב ,ןיפולחל .הלבט לש תינבת ולש ךכ -- היזיולטה ךסמ ינפ לע תיפיצפס תיות םוקימ

 רובע ףסונ דמימ גישהל לכות ,ספדומ ףדל םיסחייתמכ (םידמימ ינש רובע) הדומעהו הרושה ירפסמ

 ומכ סופדזיות ויהי אל םיטנמלאהש ךכ ;םיירפסמ םיכרעמ לע םירבדמ ונא ,ןבומכ .םיפדה ירפסמ

 ,ףדה רפסמ) % י"ע םירדגומכ /-ידמימ תלת ךרעמ לש םיטנמלאה לע בושח .םירפסמ אלא ,רפסב

 (הדומעה רפסמ ,הרושה רפסמ

 :האבה כ1א תרהצהב רזעה ,6-ָו 3 םידמימה לעב 6 ידמימ-וד ךרעמ רידגהל ידכ ,אמגודל

 < סזאו 6 (3,6)

 :'םיוותומ-םינתשמ' 3 * 6 = 18 ןב ךרעמ תרדגה ךכבו

 ס(1 ,1(0,)1 ,1,6(0,...,)2)
(0)2,1(,0)2,2(,...,6)2,6 
(0)3,1(,6)3,2(,...,6)3,6 

 .אוהש םהידמימ רפסמ לכל םייקתמ ןורקע ותוא
 ילעב םיכרעמ ינש םויק ןכתי אל ,םש ותוא ילעב טושפ הנתשמו ךרעמ ויהי ךתושרבו ןכתיש תורמל
 .םינוש םהידמימ םא םג -- םש ותוא
 תולעב ןהש ךכב -- תוטושפ תוזורחממ תולדבנ ךרעמב תוזורחמה .תזורחמ-יכרעמ םימייק ןכ ומכ

 תרחא ךרד .םיחוורמ תפסוה ידי-לע ןתחיתמ וא ןהיתווצק ץוציק י"ע -- 'םודט השעמיכ -- עובק ךרוא <
 הדיחי תוא אוה תזורחמ ךרעמ לש ומש .םידדוב םיות לש (ףסונ דמימ םע) םיכרעמכ איה םתוא תוארל
 ומכ אלש) םש ותוא ילעב ויהיש רוסא טושפ הנתשמו תזורחמ ךרעמ רשאכ ,5 ןמיסה הירחאלש
 .(ירפטמ ךרעמ לש הרקמב
 הבה -- ולא תוזורחמ ויהי תוכורא המכ טילחהל ךילע .תוזורחמ 5 ליכמה 45 ךרעמ שרדנש ,חיננ הבה
 ןכמ רחאל רידגהל ךילע .וניכרצ לע הנעי םיות וס לש ךרואש חיננ

 (תאז ספדה) םזאו 35 (5 ,10)

 :תזורחמכ הרוש לכ תוארל לוכי התא םלוא ,םיות 5 * 10 = 50 ןב ךרעמ רדגומ ךכב

(85)1,10 --- (85)1,2 (95)1(=85)1,1 
(35)2,10 --- (85)2,2 (85)2(=85)2,1 

(85)5,10 +*- (85)5,2 (85)5(=8505,1 

 םלוא ;דיחי ות ךכב רידגת -- כ1א/ תרהצהב ומכ (הז הרקמב 2) תויות לש רפסמ ותוא תא ןייצת םאב
 4 (2 ,7) אמגודל ,ןכל .עובק-ךרוא תלעב המלש תזורחמ ךכב רדגות הינשה תיותה תא ןייצת אל םאב
 - הרוצב םג תאז םושרל לכונ ,'תוסורפ'כ םושירה תטישב שמתשהב .5 (2 תזורחמב 7-ה תואה וניה

 :תעכ ספדה .45 (2) (7)
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 [ד 42 (2) = "1234567890"

 תפזאד 2(45) ,ג5 (2 ,7) --

 1234567880 7 -- לבקתו
 :לשמלש ךכ ,'תוסורפל הסירפיל גואדל םג לוכי התא ,(טימשת התאש .וז) הנורחאה תיותה רובע

"45678" = (8 10 4) (2) 5 = (8 10 4, 2) 35 

 :רוכז

 ךרוא תרדגהל (ןורחאה) רפסמ ףסונ ₪1 הרהצהל .עובק ךרוא ותוא תוזורחמה לכל תזורחמ ךרעמב
 'סרופ' וא ,ףסונ רפסמ םושרל יאשר התא ,תזורחמ-ךרעמ רובע 'הוותומ הנתשמ' בתוכ התא רשאכ .הז
 .סזאו תרהצהב ףסונה רפטמל םיאתיש ידכ
 ספדה .דמימ לכ אלל תזורחמ-יכרעמ םג אוצמל לכות

 םזאו 45 (16)

 תשיגב -- 1 ךרואב דימת אוהש הדבועה דבלמ ,תזורחמ הנתשמ ומכ קוידב גהנתמ 35 יכ הלגת זאו

 .םדוק רבכ ןיוצש יפכ ,'םודס תטימ'

 : םיליגרת
 שדוחה םש אוה חו (ח) רשאכ תוזורחמ 12 ליכמה ₪5 ךרעמ רדגה 414-ן מג תורהצהה תרזעב .1
 .חו (ח) םיטנמלאה לכ תספדה ידי-לע תאז הסנ .סזא חו5 (12 ,9) היהת כזא| הרהצהה :זמר). -חדה
 (האלולב רזעה)
 :ספדה

 תתזאד "'תסוצ 15 זה6 -- תוסחזת ס[" ;חופ (5) ;"וחא" ;"ואח6ה חו6זזע 1205 916 ק!געוחַק

 ?םיחוורמה םתוא לכל סחיב תושעל לכות המ
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 םיאנת :13 קרפ

 :תיצמת

 08 ,גאפ

 אסד

 :תיארנ 1; תרהצה דציכ 3 קרפב וניאר

 [ץ יאנת דחפא...

 לוכי התא .תוזורחמ יתש וא םירפסמ ינש םיוושמה (<> ,> = ,< = ,> ,<, =) םיסחיה ויה םש םיאנתה
 .אסד-ְו 05 ,גאס תויגולה תולועפה תרזעב ןהמ המכ דחאל
 הלוכי ךתושרבש ךכ ,'םינוכנ' סנה םייוטבה ינשש תעב קר 'ןוכנ' וניה -- רחא יוטב אא אוהשלכ יוטב
 :הרוצהמ הרוש תויהל

 ן;ק 8 = "ץ6" אפ א > 6 דחמא ץתתזאד א

 -- תרבודמה תילגנאה הפשל הבורק ,הז אשונב ,84516-ה תפש .א:6 ןכו 45="ע68" םאב ספדויא הבש
 אפ תרזעב םירשק לש ףסוא דחי"ףרצל לוכי התא ,תילגנאב ומכ .טרפל םעט ןיאש ,טעמכ ,המודש ךכ
 .'םינוכנ םלוכ ויהי םיביכרמה םאב -- 'ןוכנ' היהי ולוכ ףורצה רשאכ
 .'ןוכנ' םייוטבה ינשמ דחאש םייקתמ תוחפלשכ -- הרקמ לכב 'ןוכנ' וניה רחא יוטב 08 אוהשלכ יוטב
 .(תילגנאה םע דימת םאות וניאש בצמ והז ;'םינוכנ םהינש םאב םג 'ןוכנ אוה יכ רוכז)
 -וניא' ומצע יוטבה םאב 'ןוכנ וניה יוטבה -- א01 .הל הכופהל תחא הרוצמ םייוטב ךפוה א01 יוטבה
 .'ןוכנ וניה יוטבהש דוע לכ 'ןוכנרניא'ו ,'ןוכנ
 תרזעב יוטבל םינתנ םיירפסמ םייוטבש םשכ אסד-ו ,08 ,גאס תרזעב םיגול םייוטב אטבל ןתנ
 תולועפה רובע םג .ךרוצה תעב םירגוסב שמתשהל ףא יאשר התא ;'וכו * ,-- ,+ תולועפהו םירפסמ
 ,רתויב הכומנה תופידעה תלעב איה 08 : ? ןכו / ,-- ,+ תולועפל המודב תויופידע תומייק תויגולה
 .תוליגרה תולועפהו םייוטבה ןכמ רחאלו -- א01 ףוסבלו גאס הירחאל
 תויצקנופל סחיב דאמ הכומנ הלש תופידעה םלוא ,האצותו טנמוגרא םע ,היצקנופ השעמל איה אסד
 וא) 08 וא גאס ליכמ אוה ןכ םא אלא -- םירגוסב שומיש שרוד וניא הב טנמוגראה ןכל .תורחא
 .(<> רובע םג םייקתמ ךכש ןבומכו) א01 (ג=פ) יגולה יוטבל קוידב ההז ושורפ א07 3 = פ .(םהינש
 תורחא םילימב .'ןוכנזוניא' = םא קרו םא 'ןוכ אוהש ןבומב = לש הלילשה אוה <>

 אס ג=5 יוטבל ההז 3 <> 5
 - ןכ ומכו

 ג=2 יוטבל ההז אס 5><3

 אס-ְמ רטפהל לוכי התא ןכל :המאתהב > ןכו < לש תולילשה םה < = ןכו >= יכ ךמצעל חכוה
 .רשקה יונש י"ע אוהשלכ יוטב לש ותליחתבש
 - ןכ ומכ

 אסד ((דחא יגול יוטב] גאפ [ינש יגול יוטב])
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 - יוטבל קוידב ההז

 אסד (ןושארה יוטבה) 08 אסד (ינשה יוטבה)

 ולאב רזעהב
 ל זא לכותו
 ל תינכתל

 לע םלוכ ומשוי ףוטבלש דע םיירגוס תועצמאב אסד-ָה יוטב תא חתפל לוכי התא
 ! שומישה יכ אצמתו ןכתיש תורמל ,ץוחנ-יתלב וניה א01 ,תיגול .םהמ רטפה

 .רתוי יהפי' תוארה
 !שלח-בל לעב התא םאב וילע גלדל שורפב ןתנו אעמק ךבוטמ אבה 2 6 טקה

| **. 

 ץתואד ו = 2 ,ו <> 2

 וע םייק אל בשחמל עגונ רבדהש המכ דע ,השעמל .ריבחת-תאיגש תספדהל איבהל רומאש
 .םיללכ רפסמל םיפופכ ,םיליגר םירפסמב שמתשמ אוה תאז םוקמב

 .ןכל .'ןוכנ-אלי רובע 6-ן 'ןוכנ רובע ו :האצותכ רפסמ םירציימ םלוכ <> ןכו > =,+= 501 )
 ןוכ וניהש -- *2><1' רובע ּודָו 'ןוכנ וניאש' -- '2=1' רובעש סיפדת הלעמלש ?אואַד-ָה
 - הרהצהב

 [ץ יאנת דחחפא ...

 ;ו 'ןוכנ-אליכ בשחי אוה יזא ₪ וכרע םאב .אוהש ירפסמ יוטב לכ תויהל השעמל לוכי יאנתה

 לכ תועמשמ התוא 1; תרהצהל ןכל .'ןוכניכ בשחי (ןתי 'ןוכני רשקש 1 ךןרעה ללוכ) רחא ךרע
 - האבה

 1, יאנת < 6 דחפא ...

 .םיירפסמ םיכרע תורצימה תולועפ ןה םג אסד ןכו 08 ,גאפ (וו1)

 (6-ִמ הנוש) *ןוכני צ םאב א /
 קמ א גאס צ

 (ש) 'ןוכניוניא' + םאב (ןוכנ אל) ₪ 1 * טק

 (שִמ הנוש) 'ןוכני צ םאב ('ןוכנ') 1

 (6) 'ןוכנ-וניא' צ םאב א ךרעה תא לבקמ א 0 צ

 (ֶמ הנוש) 'ןוכ א םאב ('ןוכנ-אלי) ₪
 (6) 'ןוכנ-וניא' אש םאב ('ןוכני) 1 ב לבקמ א

 ונא רשאכ '1' ושורפ ךא ,ןותנ ךרע םיקדוב ונא רשאכ 'ש'-ְמ הנוש ושורפ 'ןוכנ' יכ בל םיש)

 .(שדח דחא

 .רורב לכה יכ ךמצעל חטבהו ,ולא תודוקנ רואל -- הז קרפ בוש ארק
 כנ-אלי רובע 1-ְו ₪ םיכרעה תא ללכ-ךרדב ולבקיע ןכו א ,אסד' א ןכו ,א סע א אס ע םייוטבב

 נ קודבו (א01 רובע 2 08 רובע 4 ,אא רובע 4) תוירשפאה תויצניבמוקה 10 רובע .המאתהב

 .תועצבמ ןהש ךתוא ענכשל הסנמ הז קרפש תא תומייקמ

 :תינכתה תא הסנ

 10 ואקוד 8
 20 !אקטד 5

 30 קחואד (8 גאס 3>=פ)+(5 גאס 8<ם)
 40 60 דס 0



 .פ-] ג םירפסמה ינש ןיבמ לודגה רפסמה הסיפדמ איה םעפ לכב
 לע בושחל לוכי התא יכ ךמצעל חכוה

 א גאס ץ

 תועמשמה לעבכ
 (6 אהת האצותה תרחא) ע םאב >

 יוטבה לע -
 א צץ

 תועמשמה לעבכ

 (1 היהת האצותה הרקמ לכב) ץ ןכ םאזאלא א
 ,אמגוד .(6סח6/01008] 6אקז655ו0ח) "הנתומ -- יוטב" ארקנ ,ולא ןוגכ 0ְר גאס-ְב שמתשמה יוטב

 1ד (0ז4] קח66 = קזו66 65 זגא * (1.15 05 05 = "2670 זג60") :תויהל הלוכי 08 תרזעב
 תכלל הטונ 08-ן(ש אוה הלש 'לרחמה-תרירב' ךרעו רחאמ) רוביח םע תכלל הטונ אא דציכ בל םיש
 .(1 אוה הלש 'לדחמה-תרירב' ךרעו רחאמ) לפכ םע
 .גאס תלועפ םע קר םלוא ,םינתומ תוזורחמ=ייוטב עצבל לוכי התא

 ספאמ הנוש ץ םאב 5

 .ספאל הווש עץ םאב "" ךרעה לבקמ 5 אא ע

 (יהקירה תזורחמ'ה - תרחא) ע םאב א5 :ותועמשמש ךכ

 :תיב-אפלאה רדס יפל ןתוא תרדסמו תוזורחמ יתש תלבקמה ,האבה תינבתה תא הסנ

 10 ואקו)ד ''+ץק6 זח זעעס 5195" "6
 20 וז ה6>פ6 דוו=א | ד 86=66: 151 88=פ8: [םז 6

 30 קהואד 86;" ";("<" גאס 35<פ5)+("=" ₪ 88=פ5):" 5
 40 60 ד 06

 : ליגרת
 ג םאבי -- ילגנאה טפשמה תא אמגודל חק .הדבל תילגנאה הפשהמ .תורוש דבעל הלוכי 84516 .1
 ?84516 תפשב תאז םושרת דציכ .% וא ל-ֶל הווש וניא
 -- הרוצהמ הניא הבושתה

 ןש ; 6
 ןפ 448 סז ג<>0 - אל םג ןכ ומכו
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 י

 םיותה ףסוא :14 קרפ

 :תיצמת

5), 605 

 קסאם ,ץםפא

 עפה

 פוא

 םיות םיארקנ ,תוזורחמב עיפוהל םילוכיה םינמיסה רתי לכו קוסיפהרינמיס ,תורפסה ,תויתואה
 םיותָה בור .28 5ק6זזטחו שמתשמ וב 'םיותה ףסוא' וא -- 'תיב"ףלא'ה תא םיביכרמ םהו ,(631361679)
 תומלש םילימ םיגציימה (:0%6ח5) םיפורצ םהש המכ םנשי ךא ,םידדוב (5/חופ9!0) םילומיס םה וללה
 .דועו < 5107 ,ץח1אד ןוגב
 ידכ .\ חפסנב אצמת םהלש האלמ המישר .255-ל 6 ןיב דוק דחא לכלו םיות 256 םימייק לעופב
 .0385-ן 6008 תויצקנופה יתשב רזענ ,םיותל םידוק ןיב םגרתל
 םאב 6 וא) תזורחמב ןושארה -- ותל םיאתמה דוקה תא תרציימו תזורחמ לע תלעופ 5
 \ .(הקיר תזורחמה

 .הזה רפסמל םיאתמ הלש דוקה רשא דדובדות תב תזורחמ תרציימו רפסמ לע תלעופ 5
 :םיותה ףסוא לכ תא הסיפדמ האבה תינכתה

 16 ק0ת ג = 32 10 255 :? ]אד 6185 ;:אפאד 4

 םילומיס העבש ,תורפסה רשע ,קוסיפ ינמיסו םילומיס 15 ,חוורמ הארת ךסמה לש ןוילעה וקלחב
 דבלמ) םלוכ .םיפסונ םינמיס השימחו ביתכה תויתוא ,םיפסונ םילומיט השש ,סופדה תויתוא ,םיפסונ
 ח6160ח 51400016 0006 :לש תובית ישאר) 4501 יורקה עודיו רדגומ םיות ףסואמ וחקלנ (שו +
 ירפסמ דוק םייק ות לכל 45011-ְב .(עדימ ףוליחל יטרדנטס יאקירמא דוק = !סז !ח/סזחוגזוסה 11666
 .2א 5ק6זטו שמתשמ םהב םידוקה םה ולאו ,םיאתמ
 תוינבת 15-) חוורמ םה םהב םינושארה .הז בשחמל םידחוימ םהו 45611 דוקמ קלח םניא םיותה ראש
 .תונומת תריציל אוה םהב שומישהו (₪ז406 5/₪ו9019) 'םייפרג םילומיט' -- םה ולא .ןבל-רוחשב
 א4066) יפרגה-הדובעה-ןפואב הלועפב ,םישקמה-חולמ תורישי ולא םילומיס סיפדהל לוכי התא
 תורפסה ישקמ תעכ .6-ָל ןמסה הנתשי -- (9 םע 65 511101) 687211105 לע שיקת םאב .( 6

 רותפכ תרזעב ;םדיל םיטטרושמה םילומיסה תא ורציי םה :'םייפרגה-םילומיס'ה ישקמ ויהי 8 דע ו-ֶמ
 ןבלל ךפוה רוחש :ונייהד -- םיכופה םהשכ םילומיסה םתוא תא םירציימ םה -- אוהשלכ 5
 .ךפהלו
 .ספז םדפ אוה ₪ שקמו (1) ליגרה הלועפה ןפואל בשחמה תא ריזחמ 9 שקמ ,5141ץַד-ְּב תולת אלל
 :'םיפרגה םילומיסיה 16 ונינפל
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 וו הי רבב

 לומיסה דוקה ותלבק ןפוא לומיסה | דקה | ותלבק ןפוא

 8 5חו[160 8

 [מף 8 ₪ 902 )₪
1 60 1 

+ 

2 5100 2 

 3 5חו160 3

 | ם - 07

 5 5חו/160 5

 6 פחו160 6

 7 חו 7

 םיות םנה ולא .0) דעו אֶמ תויתואה לש ףסונ קתעהכ הארנה ףסוא הארת 'םיפרגה"םילומיס'ה רחאל
 תויתואכ םירדגומ םה לעפומ בשחמה רשאכש תורמל ,ךנוצר-יפל שדחמ רידגהל לוכי התא םתוא
 ולא םיות סיפדהל לכות .(טפסז 661/ח66 קז9ק0065) 'ליעפמ -- תרדגומ הקיפרג' -- םיארקנ םה .וללה
 .ע דע 4 תויתואה ישקמ תרזעב יפרגה-הלועפה-ןפואל רבעמ םישקמה חולמ
 .ז גיציש ות הרידגמה -- האבה אמגודה רחא בוקע ,ךמצעב שדח ות רידגהל ידכ
 לכשכ תודוקנ 8א8 לש יעובר-ךרעממ יונב ות לכ .רצייל שקבמ התא ותוא ותה הארנ דציכ ןחב (1)
 ןורפסב םג האר ךכ לע .(וחא 6ס!סוצ) 'וידה עבצ'ב וא (קפק6ז 0!60סטז) 'רינה עבציב תויהל הלוכי תחא
 ונמוסי 'וידדעבצ'ב תודוקנ רשאכ ,תודוקנה ךרעמל םאתהב ותה תא ראתתש המיכס רייצ .אובמה
 :םירוחש םיעובר תרזעב
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 -תויתואב םייקתמ ךכ אל) .םינכשה םיותה ןמ דירפהל ידכ תווצקב תחא תצבשמ בחורב חוורמ ונרתוה
 .(ותה תינבת תיתחתל עיגמה -- דועו ק ,ץ ןוגכ -- 'בנז' םע ביתכ
 2 לע שיקת רשאכש ךכ ,? תואה וז היהת יכ טילחנ הבה ;ח תא גציי יפרג-לומיט הזיא טלחה (! |)
 .ךסמב ח טטרושי -- יפרגה-הלועפה-ןפואב אצמנ בשחמה רשאכ
 8 לש ףורצכ רמשנ ליעפמ-רדגומ-יפרג-לומיס לכ .השדחה הרוצה תינבת תא ןורכזב ןסחא (! וו )
 רפסמ = 8והגזע אטחופשז) 81א-ָּכ ולא םירפסממ דחא לכ םושרל לוכי התא .הרוש לכל דחא ,םירפסמ
 ותוא ח-ָה רובעש ךכ ;וידה עבצי רובע ּו-ְו ירינה עבצ' רובע 6 -- 1 ואש הנומש וירחאלש (יראניב
 :םיאבה םירפסמה 8 תא לבקנ ונטטרש

 םווש 0
 םוא 86
 וא 6
 וא 80
 םוש 0
 םואשא 0
 םוש 0
 םוא 0

 יראניב רפסמ תביתכ םשל תשמשמ 81א יכ תעדל ךל רזעל הז היהי ,םיראניב םירפסמ ריכמ התא םאב)
 : .(רשע סיסבב רפסמ םוקמב --
 "תיב"ה לש ותבותכ .תבותכ םהמ דחא לכלשכ ,תומוקמ הנומשב ,ןורכזב םירמשנ ולא םירפסמ הנומש
 וז ,(| !)ףיעסב ונתריחב התיה וזו רחאמ ?) 058 "2" -- איה (תורפסה 8 תצובק אוהש) ןושארה (פץ60)

 .058 "ק" + 7 דע האלה ךכו 058 "2" + 1 איה הינשה לש
 -הקיפרגה רובע ןורכזב ןושארה תיבה לש תבותכל תזורחמ-טנמוגרא תמגרתמה היצקנופ הניה 8%
 -לומיס וא -- תויהל לוכי רשא דיחי ות תויהל בייח תזורחמה טנמוגרא .המיאתמה ליעפמה-תרדגומ
 טנמוגראה רשאכ אוה \058-ל ףסונ שומיש .(ביתכ וא סופד) המיאתמה תואה וא ליעפמ-רדגומ-יפרג
 :תאז ריהבת האבה תינכתה ,תאז ןיבמ ךניא-םאב םג .ןכ-םג לפוטי אוהו -- רפסמ וניה
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 10 0 = ד 7
 20 ואקטד זסשע: א \05₪ג ''ץ''-ח,זסשש

 30 אשאד ח

 תא סיפדהל ךל רשפאל ידכ ,1א90טד תורהצה תועצמאב טלק לבקל ידכ םימעפ 8 רוצעת תינכתה
 .הנוילעה הרושהמ לחה -- ןוכנה רדסב םתוא ספדה ;81א-ָה ירפסמ תנומש
 ,תשמתשמיוב ןונגנמה תפיקע ךות בשחמה ןורכזב תבותכב תורישי -- רפסמ תרגוא 20%8 תרהצה
 םוקימב ןורכזה ןכות תא ןוחבל ונל רשפאמ אוהו ק5א אוה 0%8-ל ךופהה .84516 תפש ,ליגר ןפואב
 .24 קרפב ןתני ולא תורהצה יתשב לפיטה .הז םוקימ ןכות יונש אלל ,ןייוצמה
 .((0א6ח5) םילומיסה-יפוריצ לש םרות עיגמ ליעפמה-ירדגומ-םייפרגה-םילומיסה רחאל
 ןיא .הרקבה יות םה ולוא .31 דעש םידוקב -- םינושארה םיותה 32 תא ונספדה אל יכ בל תמש חטבל
 תרקבל םישמשמ םהש וא היזיולטה לע תישממ-טעמ העפשה םהל םלוא ,הספדה-רב ות םירציימ םה
 םה .םתוא הניבמ איה ןיאש תוארהל ידכ ?גיצת היזיולטה זאו ,היזיולטה דבלמ םירחא םינקתה
 .4 חפסנב טורפ רתיב םיראותמ
 וב דיחיה הארנכ אוה 6118 58 ללככ .15 ,8 ,6 דוקה םהלש ולא םה היזיולטה תשמתשמ םהב םיוותה

 .שומש אצמת
 אמגודל ,81אַד תרהצהב -- קיספה השועש יפכ קוידב ךרד התואב םיחוורמ סיפדמ 611% 6

 תתזאד 1 ;ס18 5 2

 :אבה יוטבה עצבמש תא קוידב עצבמ

 ץגזאד 1 2

 :רמאל היהת רתוי המכח ךרד .הב שומישל הליעי ךרד וז ןיאש רורב

 10ד 5 = "17 + 014 56 +2"

 ?אואז 5

 הסנ ;הרוש התואב יחכונה ינפל דחא םוקמל -- האבה הספדהה םוקימ תא ריזחמ 61195 8

 תתזאד 12347 ;118 58 ;"5"

 .1235 רפסמה תספדהל האיבמה
 .האבה הרושה תליחתל הספדהה םוקימ ןמס תא עינמ 8 3
 םיעיפומ הרקבה יות לכ .16-ו 15 םיקרפב םירבסומ ולא ;23 דע 16 םידוקב תרזענ היזיולטה ,ןכ ומכ
 .4 וחפסנב
 םיות תוליכמה תוזורחמ הסכמה 'תיב"ףלאה רדס' תסיפת תא ביחרהל םילוכי ונא םיותה ידוק תרזעב
 ףסואב שמתשנ -- תיב"ףלאה תויתוא 26 לש ליגרה ףסואה םוקמב םא .תויתוא קר אל ,םהשלכ
 ,אמגודל .םדוקמכ קוידב רמשי ןורקעה יזא ,םהידוקל םיאתמה.רדסב ,םילומיסה 256 ןב בתכומה
 תויתוא יכ הרזומה הדבועל בל םיש) :2% 566008 בשחמב םהלש תיב"ףלאה רדסב ןנה ולא תוזורחמ
 (תועמשמ הנשי םיחוורמל -- ןכ ומכ ;"2" רחאל המוקמ "ג" ןכל :סופדה תויתוא רחאל תועיפומ ביתכ
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 םינוש םה םאב ;םינושארה םיותה תא הוושה הליחת :תוזורחמ יתש לש רדסה תאיצמל ,ללכ ונינפל
 ןיבמ תמדקומה איה המיאתמה תזורחמה -- םינשה ןיבמ ןטקה אוה ול םיאתמה דוקהש דחאל --
 תוזורחמה ןמ תחא הז ךילהתב םאב .םיאבה םיותה תאוושהב ךשמה ,םיוש םה םאב .תוזורחמה
 .תווש תויהל תובייח ןה -- תרחא ;תמדקומה אוה (רתוי הרצקה) וז תזורחמ יזא ,הינשה ינפל "תרמגנ"
 ושורפ '>'- 'ינפל-אב' ושורפ'<' םיירפסמ רובע ומכ תוזורחמ םג םישמשמ <> .ןכו > = >%<> = םיסחיה
 - ןכלו ,יירחא אבי

 "43 זוגה" < "ה תכצ תא"

 ".התכצ התא" > "4 חגה"

 .'םינוכנ םהינש
 -- יוטבהש ךכ ,םירפסמ לע םתלועפל המודב תוזורחמ לע המוד ןפואב םה םג םילעופ < = ןכו < =

 "16 5306 50ז)תַק" < = "16 5316 5(ז!חק"

 - םלוא ,'ןוכנ אוה

 "6 5316 501תַק" < "16 536 5זו0חק

 .'ןוכנ-וניא'
 .רדס יפל ןתוא תרדסמו תוזורחמ 2 תטלוקה האבה תינכתה תרזעב הכ דע רמאנש לכ תא הסנ

 .20 הרושב פ5-ְו 85 תא םיריממ ונאש -- תעב 05 תזורחמ רידגהל ונילע דציכ בל םיש

5 = 55 151: 25 = 35 17 

 .השורדה האצותל איבי אל

 :טמחש ילכ תגצהל ליעפמ-תרדגומ-הקיפרג הרידגמ האבה תינכתה

 (קגוזח) לייח -

 (:00%) חירצ -- ת

 ירלופופה ויונכב סוס וא -- (אחוקתט ריבא -- א
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 (פ585ח00) ץר -- 8
 (אוחַפ) ךלמ - א

 (ףט66ח) הכלמ --

 5 [םד 5=םוא 01111100: | ד 6=פוא

 00111000: | ד 0=םואוא 08

 10 :0₪ ח=1 זס 6: ₪: 6: ₪51 6 5

 20 =0ה₪ [=0 דס 7: האו ז630 קכו606 חס 8 5

 30 חם 3: ק0א5 5 4
 40 אד 1

 50 אד ח

 100 ₪51 םו5חסק

 110 סהדה *'פ",0,4, םוא 001019000, וו 0
 120 דה םווו 0

 130 ₪51 אופ

 140 כד 4

 150 0הדה 6, וו 20

 160 ₪51 זססא

 170 ד ה י'ז"',6, וואו 6

 180 ד, 0

 190 חו טססח

 200 כד ה "",0, ם|!\א 01010100, ואז 4

 210 סהדה םווו 0

 220 51 קבעה

 230 כד "6

 240 הד ה 9
 250 ₪ אח

 260 ד "'ח",0,6,6, וו 0

 270 סהדה םוווש 0

 .8וא00006066 -- םוקמב שומישל ןתנש יכ בל םיש
 .יפרגה-הלועפה-ןפואל רבעמ ידי לע טמחשה ילכ תא ןחב -- תינכתה תצרה רחאל

 : םיליגרת
 לוכי עבר לכ םאב יזא :םיעבר העבראל קלוחמ אוהשכ דחא לומיסב חוורמה תא ךמצעל ןיימד .ו
 .םיותה ףסואב ןלוכ תא אצמ .תויורשפא 2א2א2%2 = 16 ןנשי ,ןבל וא רוחש תויהל
 :תינכתה תא ץרה .2

 16 אפד ג

 26 תחזאד 0

30006 

 255-ל 6 ןיבש םוחתב הניא 3 םאב ;רתויב בורקה רפסמל תלגעמ 01185 יכ אצמת ,התוא הסנת םאב
 .8 וחזסק6ז סטז 0[ זּגחַב6א :האיגשה"חווד םע תרצוע תינכתה

 "שו - ? םהיניבמ ןושארה והימ ,םיאבה םיינשה ןיבמ .3

 "סט"

 איהש ךכ ליעפמ-תרדגומ-הקיפרג רידגהל היהי ןתנש ךכ תינכתה תא תונשל ןתנ דציכ בושח .4
 .[אקטד תרהצה םוקמב 04148-ן ת5ג 0 תורהצהב שמתשת
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 תודוא דוע :15 קרפ
 קתזאדהו זאפטצ

 :תיצמת

15 
 תאזאד םיטרפ :םולכ
 47 ירפסמ יוטב ,ירפסמ יוטב ,148 ירפסמ יוטב :(תזורחמ יגוס וא םיירפסמ) םייוטב

 ! , :ת81א1 ידירפמ
 (תזורחמ יגוס וא םיירפסמ) םינתשמ :1את1!ד יטרפ

 זאא תזורחמ הנתשמ

 חוא םע םיליחתמכ םיבשחנ םניא [10%6ת5] םילומיס-יפורצ) .תואב םיליחתמ םניאש ?81א7 יטרפ לכ

 ךסמ לוגלג
 ןפואל הנבה תשכר יאדובש ךכ ,שומישב - קאזאד תרהצה תא בר םימעפ רפסמ תיאר הכ דע

 םהו ,(1:6ח15) 'קזוח:ז"יטרפ' םיארקנ עאזאד תרהצה תועצמאב םיספדומ םהיכרעש םייוטב .הב שומישה

 לובי 'קזוחז-טרפ' .(56ק4181015) *קחהז -- ידירפמ' םיארקנה ,הדוקנ-קיספ וא קיספ תועצמאב םידרפומ

 .הרושב םיקיספ ינש םיעיפומ וב בצמה רבסומ ךכבו - (םולכ - ונייהד) ןכותמ קיר םג תויהל

 : אמגודל .סיפדהל ןכיה ,אלא -- המ אל בשחמל תורוהל םישמשמה ,םיפסונ '7זוח+-יטרפ' ינש םימייק

 .ךסמה זכרמב בכוכ סיפדת עא1אד 4111 ,16 ;"*"

 47 הרוש ,הדומע

 תורושה .םיבוקנה הדומעהו הרושל (אבה טרפה ספדוי וב םוקמה) 251א1-ה םוקימ תא הזיזמ
 .31 דעו (לאמשמ) 6 תודומעהו 21 דע (הלעמל) ₪-ֶמ תורפסוממ
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 עצבל ליגר ןפואב לוכי ךניא
 1 .ולא תורוש יתשב ק10ד וא ?זנוו\

 ------ א

 9%[ 8?] 9 8 תת תות

 תות
 קה ₪ 0 6 8 06 |: )08 9

 ?וו] לס ו

 % ל ₪

 9 8 00 6 וו מ בב

 ₪ שא 18% 0.0 1

 ₪ א ₪ 970-082 98-97 ₪ ₪ [ 06-06 9 0-9

(160 '651) 

 ה
65 1 | | | 1 

8 (6 5 
7 5 3 

 104 וו? 120 128 ו36 144 ו52 ו60 8
 בפ 47-55 63 לו 79 87 95 103 ווו וופ 127 135 143 ו5ו 159 ו67 5

 ץ תוטנידרוק -----
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 748 הדומע

 וא ,הרוש התואב ראשת איה .תניוצמה הדומעל ?חזָה -- םוקימ תא זיזהל ידכ םיחוורמ-יד הטיפדמ
 רפסמ תא תיחפמ בשחמהש -- בל םיש .האבה הרושל רובעת 611% 58-ְב הרושק וז הרהצה םאב

 -לומכ תועמשמה התוא 148 33-ל ןכל ;(תיראשב שמתשמו 32-ב קלחמ אוה) '32 ולודומ' הדומעה

 דפו

 קתתואד דפ 36 ;1 ;"6סתואחו" ;47 3 ,1 ;"01קדמת" ;148 24 ;"קגָקש" -- אמגודה

 .רפס לש 1 רפסמ ףדב ןכותה ףד תורתוכ תא סיפדהל ןתנ דציכ הארמ
 :האבה תינכתה תא ץירהל הסנ

 10 08 ה=8 ד0 6
 20 ץּאהואד ד ₪ 8"ח;ח:

 30 אפאד חה

 ,רתוי תיטנגלא אמגוד ריכהל-ידכ .52 ולודומ -- 18 ירפסמ רוסח תודוא רמאנש תא המיגדמ איה

 .6 רפטמל 26 הרושבש 8 רפסמה תא הנש

 :תובושח תודוקנ

 ונעצבש יפכ ,קיספ-הדוקנ תרזעב איה ולא םישדח םיטרפ ןיב דירפהל רתויב הבוטה ךרדה ( | )
 איה רבדה תועמשמ ךא ,(הרהצה ףוסב רבד-םושב -- וא) םיקיטפב שמתשהל יאשר התא .אמגודב

 .רקעו-ללכ ליעי וניאש רבד ,תינשב ותוא זיזת דימ -- '?ת1אד-ה םוקימ' תעיבק רחאלש

 ,תודוקפ רובע תורמשנ ןהו רחאמ -- ךסמב (23 ,22) תונותחתה תורושה יתשב סיפדהל לוכי ךניא (1[ )
 .21 הרושל ללכ ךרדב התנווכ 'הנותחתה הרושיל תוסחיתה .דועו םיחווד ,1זאק0ד ידי לע עדימ תטילק

 המ רבדרבכ םייק וב םוקמב 'קא1אַדְָה -- םוקימ' תא עובקל ידכ אָדְּב שמתשהל יאשר התא 11 | )
 .םש סיפדהל ךישמת רשאכ םלעי םדוקמ ספדומ-היהש המ לכ ;ספדומ
 רבד -- (0164ז 56166ח) ךסמה לכ תא "הקנמ" איה .01.5 איה ?%1אד תרצהל הרושקה תפסונ הרהצה
 : .וידחי תשא םע 015 תרזעב םג עוציבל ןתנה
 ,הלעמ יפלכ ךסמה תא (10)) 'לגלגיל הליחתמ איה -- ךסמה תיתחתל העיגמ הספדהה רשאכ
 עצבת םאב חכווהל לכות .הביתכ-תנוכמל המודב

 615 ::0ת ח = 1 10 22 :251אד חה :אפאד ח

 םימעפ רפסמ-עצב ןכמ רחאלו

 תאואד 9

 רבעמ לגלוגי אל רבדש חיטבהל ידכ הבר תוריהז תשרדנ ,עדימ לש תובר תויומכ סיפדמ בשחמה םאב
 :סיפדת םאב שחרתמ תאז תוארל לכות .תואיכ וב תופצל תקפסה םרטב ךסמה לש ןוילעה והצקל

 615 :ת0% ה = 1170 166 :תתזאד ח :אפאד ח

 תיתחתב -- (?ילגלגלי) 5101!? -- הלאשה תספדה ךות ךילהתה רצעי ,אלמ ךטמ ספדויש רחאל
 ע ספדה ,םמע םייסל טילחת רשאכ .ךתמישרב םינושארה םירפסמה 22 תא ןוחבל תעכ לכות .ךסמה
 דבלמ ךישמהל בשחמל םורגי שקמ לכ ,השעמל .םירפסמב אלמ שדח ךסמ ךל קפסי בשחמהו (ןכ -69)
 לודחל בשחמל ומרגי ולא .(8854א שקמ) 5205 וא (ג םע 5צא/801 511181) 5ד07 ,(אל -- הס) ח
 .פ םתפאא -- 60אד 6606 :חוודב -- תינכתה תצרהמ
 הרוצהמ !1א?טד תורהצה הכ דע תיאר .ךינפל ונראתש הממ רתוי ףא -- עצבל הלוכי 1א2שד תרהצה

 אפטד -וצסא 016 גז6 ץסטל" 6
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 .ךליג תא הבוגתכ סיפדהל ךילעו ,ךסמה תיתחתב 110 016316 ץסו? ןוגכ תרתוכ סיפדמ בשחמה ןהבש

 14סיש 016 ןכלו ,281אד תרהצה היונב וב ןפוא-ותואב םידירפמו םיטרפמ היונב !אק0ד תרהצה ,השעמל
 ,קא1זאד יטרפכ הרוצ התואמ ללכ ךרדב םנה 1207 יטרפ .[אק07'יטרפ םהינש םיווהמ 386 ןכו 316 ץסט
 .םיבושח םילדבה רפסמ םימייק ךא
 .ונלש אמגודב 386 -- סיפדהל ךילע וכרע תא רשא הנתשמה וניה !א07 תרהצהב ףסונ טרפ ,תישאר
 .טלקב לבקל שי וכרע תאש הנתשמ תויהל בייח אוה תואב ליחתמ [א01 -- טרפ םאש אוה ללכה
 לכב ;תרתוכה ןמ קלחכ םינתשמ -- יכרע תא סיפדהל לוכי ךניאש איה ךכמ תעבונה תועמשמה ,תינש
 ךותב תויהל בייח תואב ליחתמה יוטב לכ .הנתשמל ביבס םיירגוס ידי-לע תאז ףוקעל לכות ,ןפוא
 .תרתוכהמ קלחכ ספדויש שורד םאב םיירגוס
 םיגדהל אמגוד ונינפל .זאק0ד טרפ ןכ םג וניה ,ולא םיללכמ עפשומ וניאש -- אוהש 291אַד טרפ לכ
 :תאז

 שד חוץ 396 = !\ד (אאס * 100): ואק\ד ("'| ג ";זחצ 396; ". ');"[וסש

 ס!4 ּהז6 ץסט?", ץסטז 6

 ךילע ןכלו םיירגוס ךותב וניא תאז תמועל ץסטז 6 ,סטפדוי וכרע ןכלו םיירגוס ךותב אצמנ חו 36
 .וכרע תא סיפדהל
 אעמק יאמצע חרואב תגהנתמה ,ךסמה תיתחתל רבוע !אקטַד תרהצה תמשור ותוא רבד לכ
 לש הנוילעה הרושל יסחי ןפואב תורפסוממ הב תורושה ,טרפב .ךסמה לש הנוילעה תיצחמהמ
 בר עדימ םייק רשאכ הרוקש יפכ) הלעמ יפלכ ךסמה תעונתל איבה רבדה םא םג ,הנותחתה תיצחמה
 .([א5טַד תורהצהמ דאמ
 :תא ץרה ,!אפטד תורהצהב 41 תלעופ רציכ ןוחבל ידכ

 10 וקוד 'ידחופ ו5 |!ח6 86,".1; ד 0,0;''דחופ 15 !וח6 36,".0; 27

 *ידחופ 15 !וחש 86,".2; גד 1,0;''דחופ ו5 510ו| |ןוח6ש 4%

 קלחה -- דו ₪ !וח6 2. -- ספדומ רשאכ .(תרצענ תינכתהש םעפ לכב ,דבלב אדא לע ץחל)
 ןותחתה קלחה וב בלשל דע -- ללכ עפשומ וניא ןוילעה וקלח ,הלעמ יפלכ ענ ךסמה לש ןותחתה
 ןוילעה קלחה -- הז בצמב .'281אַד-ה םוקימיל המיאתמה הרושב בותכלו ומוחתל שולפל םייאמ
 .תאז עונמל ידכ -- הלעמ יפלכ ילגלגתה'ל אוה םג ליחתמ
 תטילקל תרחא ךרד איהש ,[1אמ איה -- 1א20ַד תרהצהל רשקהב וניאר אל התואש תפסונ הדוקנ
 אמגודב ומכ ,טלקכ שרדנה תזורחמ -- הנתשמ לש ומש ינפל 11אפ םושרת םאב .תזורחמ-ינתשמ
 האבה

 ןאקטד זאפ 5

 גהנתיש תורמל ,תוזורחמב םינתשמל דימת םשור אוה ןתוא תואכרמה תא ףיסוי אל בשחמה יזא
 םושרת םא ןכל .םש תומייק ןה וליאכ

8 

 לוכי ךניא ,תזורחמב תועיפומ ןניא תזורחמ תואכרמו רחאמ .63: ךרעה תא לבקי 35 ,1א01 -- עדימכ
 11את-ַב שמתשהל לוכי ךניא יכ רוכז .1א201 -- עדימכ הנוש תזורחמ יוטב סיפדהלו ןתוא קוחמל
 .םיירפסמ םינתשמ רובע
 יותכ תצקמב םירזומ םה .138-] 41 לש ולאל תומוד תועפשה 0138 523-ן 0118 522 הרקבה יותל
 םהלש םיפסונ םיות ינשב הוולמ תויהל בייח אוה הספדה םשל ךסמל חלשנ דחאו תעבו רחאמ ,הרקב
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 הדומעהו הרושה תא רידגהל ידכ (םהלש םידוקה) םירפסמכ םיבשחנ םה :ליגרהמ הנוש העפשה
 ד/8ְְו דְּב שמתשהל רתוי חונ יכ ,חטבל אצמת התא .(18 רובע) תיותה"םוקימ תא וא (41 רובע)
 הרקבה ות .תומיוסמ תוביסנב שומיש םהל םג אצמתו ןכתי ךא ,הרקבה יותב רשאמ הליגרה ךרדב
 ךכ ,הדומעה רפסמ תא ינשהו הרושה רפסמ תא רידגמ וירחאלש ןושארה ותה .0148 522 אוה 41 רובע
 יוטבהש

 קחואד 638522 + 0135 51 + 15 ₪

 - יוטבל ההז תועמשמ לעב אוה

 תתזאז ד

 22 ;6 = 13 םאב אמגודל) ללכ ךרדב תרחא תועמשמ 011856 וא 01385 1ּו-ֶל םא םג -- ךכ וניה רבדה
 .תאז רידגמה אוה םהינפל 5
 65535 דע 6 םוחתב רפסמ תרדגהל םישמשמ וירחאלש םיותה ינשו 01185 23 וניה 748 לש הרקבה ות

 :148-ֶה טרפכ היהיש רפסמה תא עבוקה

 קתזאד 0185 23 + זו 54+ 0118 55

 - ומכ העפשה התוא תלעב איה

 קפוא 148 ג + 256 5;

 :ידי"לע ,56701!? -- הלאשהמ לודחל בשחמל תורוהל ידכ 20%5-ְב רזעהל לוכי התא

5, 23692 20% 

 :הסנ ,אמגודכ .%101!? לאשיו רוצעי םרטב םעפ 255 לגלגי אוה תאז רחאל .ץופחתש תע לכב

 10 =0₪ ח=0 ד0 0
 20 ץהואד חה: :0א6ש 5

 30 אםאד ח

 !ךסמה ןמ לכה םלענ דציכ הארו

 : םיליגרת
 .לפכב םהיתועידי תא ןוחבל ידכ ,םידלי רפסמ םע האבה תינכתה תא הסנ ה

 10 |[ שד 5=""
 20 ו םז 3=!אז (אחחצס*12)+1: | שד ם=ואד (האס*1)12

 30 ואקטד (חו) ' ' ''שעחה+ ו5 ";(8);" * 6
 100 |= 8==6*פ דוא !.םד חו5=''ח4חז.": 60 ד 0

 110 !.שד 5=''\/זסחפ. דזץ 3ָאבוח.": 60 דס 0

 בשחמה םאב ,אמגודל .םמצעב םיבושיחה תא ועצביש ךרוצ ןיאש תולגל םייושע םה ,םינובנ םה םאב
 .3*2 סיפדהל אוה תושעל םהילעש לכ ,3*2-ל הבושתה תא סיפדהל םהמ שקבמ
 דב 3 הרושבשס תא ףלחה .םירפסמ םוקמב תוזורחמ סינכהל םהל םורגל איה תאז ףוקעל תחא ךרד
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 ידי לע תאז-תא םג ףוקעל םילוכי םהש הלגי םהמ דחא חטבל ,םימי רפסמ רחאל ,םהב תיטיש ךכבו
 05 תא ףילחהל לוכי התא ,תאז עונמל ידכ .518 5 (2י3) תספדהו תזורחמה תואכרמ תקיחמ
 .1ואפ 05-ְב ₪ הרושבש
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 ךסמב גישהל ןתנ ןתוא תוריהבה תוגרד יתשו (ןבלו רוחש ללוכ) םיעבצה תנומש תא הגיצמ וז תינכת
 םינוש םינווג הארת ,ןבל-רוחש גוסמ איה ךתושרבש היזיולטה םאב) .הז בשחמל רוביחב -- היזיולטה
 :םימיאתמה םישקמה לע םג םימושר םה :סוחי םשל -- םהלש המישר ונינפל .(רופא לש

 6-- רוחש

 1 - לוחכ
 - םודא
 - לוגס
 - קורי
 - תלבת
 - בוהצ

 7 - ןבל
 .תונוש תוריהב תוגרד םיגציימ ולא םירפסמ ,ןבל-רוחש היזולט ךסמ לע
 .עבצה תנומת היונב דציכ רתוי טעמ ןיבהל ךילע ,תואיכ ולא םיעבצב שמתשהל ידכ

 טפדומ ות לכ .םיספדומ תויהל םיות םילוכי ןהב תומוקמ (32 לש תורוש 24) 768-ל תקלוחמ הנומתה
 :ג תואה תא גיצמה ,ונינפלש הז ומכ תודוקנ 88 לש ךרעמב
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 ₪ יכ וניאר םש ,14 קרפב תארק םהילע ליעפמה-תרדגומ-הקיפרגה ילומיס תא ךל ריכזהל ךירצ רבדה
 .תורוחשה תודוקנה תא 1ו-ְו תונבלה תודוקנה תא גציימ
 תודוקנה לש ןעבצ אוהש -- 'תיזחה עבצ' וא -- (וח%) 'וידה' :םיעבצ ינשב אוה םג רושק ותה סוקימ
 .תונבלה תודוקנה לש ןעבצ אוהש -- 'עקרה עבצ' וא -- (ק46ז) 'רייניהו ,ונלש עובירב תורוחשה
 .ןבל יבג לע רוחשכ עיפוי םושירהש ךכ -- ןבל 'ריינ'ו הרוחש 'ויד' םירדגומ םוקימ לכל ,הלחתהב
 םאב אטבל יעצמאבו ,דחוימב הריהב וא הליגר -- (8זּוַפַתזח66פ) תוריהב תגרדב םג רושק ותה םוקימ
 םניב ירינ'הו 'ויד'ה יעבצ תפלחה ידי לע לבקתמ בוהבהה רשאכ -- ואל וא (?1ג5ח)ח8) בוהבה םייקתי
 :ורדגוי ותה םוקימל -- ךכ םא .םירפסמכ ,דודיקל ןתנ תאז לכ .םמצע ןיבל
 .'ויד' רובע 1-ְו 'ריינ' רובע אוה ₪ רשאכ ,ותה תינבת תרדגהל 1-ןו6 לש תודוקנ 8א8 לש יעובר ךרעמ (()
 .7-ְל 6 ןיב רפסמל םגרותמ םהמ דחא לכשכ 'ויד'ו 'רינ' יעבצ (₪)
 .ההובג תוריהבל 1-ו הליגר רובע 6 -- תוריהב (ו₪)
 .בוהבה תריציל ּו-ְו בוהבה-רסוחל 6 -- בוהבה (וע)
 * םיעבצ ינשמ רתוי ויהיש לוכי ךניא ,םלש -- ות םוקימ םיסכמ 'ויד'הו 'ריני'ה יעבצו רחאמש בל םיש
 ותה םוקימ לכל םיסחייתמ םה :בוהבההו תוריהבה יבגל םג םייקתמ בצמ ותוא .תודוקנ 64 לש ךרעמב
 .תודוקנה ךרעמב תומיוסמ תודוקנל אלו
 .(9190669) 'תונוכת' םיארקנ אוהש םוקימ לכב בוהבהה רפסמו תוריהבה ,םיעבצה
 רורב רבדה ;םוקימ ותואב תודוקנה תינבת תא הנשמ התא -- ךסמה לע אוהשמ סיפדמ התאש תעב
 .םוקימ ותואב תונוכתה תא הנשמ התא ךכב יכ ,ןוכנ ןיידע ךא ,תוחפ
 יריני לע הרוחש 'ויד'ב טפדוי לכהו רחאמ ,ךכל -- ךבל םישל ךירצ ךניא ,בשחמה תלעפה רחאל"דימ
 ,ת4קפ5 ,[אא תורהצהה תרזעב תאז תונשל לוכי התא ךא ,(בוהבה אללו הליגר תוריהבב) ןבל
 .הא5דְר תוסתז

 - הסנ

 . קק58 5

 עבצ -- םיטפדומ םהש תעבו רחאמ ,תלכת עקר לע םלוכ ועיפוי םה ;םהשלכ םיפסונ םיות ספדהו
 5 דוקל םיאתמה) תלכתל ךפוה -- םיותה וספדוי םהב םימוקימב 'רינ'ה
 - רחאלש ךכ ,המוד ןפואב םילעופ םירחאה

 288 7-ל ₪ ןיב רפסמ
 1אא 7-ָל 6 ןיב רפסמ

 זס ד 1 וא ₪ ס((-ָּכ 6 לע בושח
 :וא 1 לעו (ליעפ אל)
 תג58 ווא ₪ (ליעפ) סח לעכ
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 הלאמ המכ הסנ .הסיפדמ איה ןהב םיותה-ימוקימ לכב תומיאתמה תונוכתה תא הרידגמ הספדה לכ
 וניה חוורמ יכ רוכז) הלעפ קרפה תליחתב תינכתה דציכ ןוחבל תלוכי-לעב תעכ תויהל רומא התא -
 (.עבצ ותואב םה 24755-ו 1אא ובש ות

 .רתוי הנטק הרישי-העפשה םהלש ולא תורהצהב שמתשהל לכות םהב םיפסונ םירפסמ םימייק
 -הארמ תמדוקה הנוכתהש ןבומב -- 'ףוקשי תועמשמב וללה תורהצהה 4-מ תחא לכב שומישל ןתנ 8
 תגקפא 8 :תעצב יכ אמגודל-חיננ .קיפסמ
 םוקימ רשאכש אוה הרקיש המ ;הזכש עבצ םייק אלו רחאמ 8 ךרעב יריני עבצב היהי אל ות-םוקימ ףא
 תז.4518 ןכו 8810111 8 ,[אא 8 .תמדוקה םעפב היהש יפכ -- יונש אלל ראשי ועבצ -- ספדוי הז
 .תורחאה תונוכתה לע ,המוד ןפואב םילעופ
 התא וב ('רינ' וא 'וידי) עבצה .'ןווג-ידוגינ תריצי' :ושורפו 1אא-ְו 24288 רובע קר שומישל ןתנ 9
 ,לוחכ ,רוחש) ההכ וניה ינשה םאב ןבלל ךפוה אוה -- תאז תובקעבו רחאה םע הוושומ ,שמתשמ
 תספדה י"ע תאז הסנ .(ןבל וא ,בוהצ ,תלכת ,קורי) ריהב עבצ וניה ינשה םאב רוחשלו ,(לוגס וא םודא

 זאא 9 :תסת 6 = 6 10 7 :ת קם 6 :תתזאד 6 :אפאד ת

 תריציל -- קרפה תליחתבש תינכתה תא ץירהל איה םירבדה תמצוע לש רתוי המישרמ הגוצת
 :עצבל ןכמ רחאלו ,עבצ תועוצר

 ןאא 9 :> 4258 8 :עתואד ד 6 ,6 ; :עסת תה = 1 דסוששש :?ת[אד ח: : אפאד ת

 .םוקימ לכב םדוקה ירינ'ה עבצ םע 'ןווג-ידוגנ' רוציל ידכ רדגומ ןאכ 'וידיה עבצ
 ןיב קר ןיחבהל השעמל הלוכי םדאה ןועש אעמק הרזומה הדבועה לע תונעשנ תוינועבצ תויזיולט
 םנה םיעבצה רתי לכ .קוריו םודא לוחכ :םהש םיינושארה םיעבצה תשולש ןיב -- םיעבצ השולש
 וזו ,לוחכ םע םודא בוברעמ לבקתמ לוגס -- אמגודל .םיינושארה םיעבצה תשולש בוברע לש האצות
 .םודאו לוחכ םיעבצה ידוק םוכס אוהש -- 3 אוה ול םיאתמה דוקה עודמ הביסה םג
 םיעבצב תוינבלמ רוא-תודוקנ 3 ךמצעל ןיימד ,וידחי םימיאתמ םיעבצה תנומש לכ דציכ תוארל ידכ
 תופפוח ןה רשאכ .ךושח םוקמב ריינ תסיפ לע םוקימ ותואב קוידב אל תוקיהבמה קוריו םודא ,לוחכ
 511171 י"ע םיגשומ 'ויד' יחוורמש בל םיש) :האבה תינכתה הגיצמש יפכ ,םיעבצ לש תבורעת הארת
 .(יפרגה-הלועפה-ןפואב 8 םע
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 היצקנופ יהוז .ךסמב רדגומ םוקימב תומייקה תונוכתה תא תאצומה 411% םשב היצקנופ תמייק

 .קרפה ךשמהב הב לפטנ ןכלו טעמ תכבוסמ
 תינבת לע םא יכ ,תונוכתה לע אל תוטלושה 0988-ו 1א/5855 -- תופסונ תורהצה יתש תומייק
 (ליעפו ליעפ-אל) המאתהב סח" 0/[ רובע 1-ן ₪ םירפסמב תושמתשמ ןה .ךסמב תספדומה תודוקנה

 -- 1א/מת5פ 1 עצבת םאב .תודיחיה תויורשפאה ןה ולא םלוא .1.4513ך 8816111 תורהצהל המודב
 3 "ָה ןכל .ךפהלו 'ויד' תודוקנב ופלחוי ירינ' תודוקנ :הליגרה התרוצמ הכופה ות תינבת לבקת
 :ךכ תעב הארת -- םדוק הספדוהש

 ךא -- רוחש עקר לע ןבלכ עיפוי הז 9 יזא -- ןבל ירינ'ו הרוחש יויד' -- םימייקתמ הלעפהה עגרב םאב
 .ונתשה רשא ולא ןה תודוקנה !ןבל 'רינ'הו 'הרוחש' הניה 'וידיה הז ות רובע םג יכ רוכז
 הרהצהה

 סט 1

 -- אוהשלכ ות םוקימב ספדומ אוהשמ רשאכ ליגר ןפואב .תדחוימ תרזוח -- הטפדה תרוצ הליעפמ
 םלוא) םדוקה לע טושפ ףסוותי שדחה ותה תעכ םלוא ;םדוק םש היהש ותה תא ןיטולחל קחומ אוה
 םע תויתוא ןוגכ -- םיבכרומ םיות םושיר םשל דאמ ישומש תויהל לוכי רבדה .(1 ליגרת האר --
 .הילעמ דוגיה ות םע יס -- תינמרגה הפשה תויתואמ הסיפדמה האבה תינכתב ומכ ,ןהילע תושגדה
 .(הליחת אפוא עצב)

10 1 
 20 08 ח=1 ז0 2

 30 קחוטד ''ס"; 6088 8;"""";
 40 אפאד ח

 .(הרזח דחא םוקימ ריזחמה 6118 58 הרקבה ותל בל םיש)
 ןרידגהל לכות ;תורהצהכ ןהב שומישה רשאמ 24758-ְו [אא-ֶב שומישל רתוי הליעי ךרד תמייק
 תורהצהכ ודמע וליאכ רבד ותוא.קוידב ועצבי ןה זאו (; ןמיסה ןהירחאלשכ) ?%%ד תרהצהב םיטרפכ
 הב ת91אַז-ֶה תדוקפ המת אל דוע לכ תכשמנ איה :תינמז איה ןתעפשהש הדבועה דבלמ ןמצע ינפב
 :סיפדת םא ןכל .תורדגומ ןה
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 תתואד קמפ 6; "א";:תתזאד יי'צ"

 .בוהצב ספדוי א קר ,יזא
 קלחה לש םיעבצה לע תועיפשמ ןניא -- ןמצע ינפב תורהצהכ תומייקתמ רשאכ ,ראשהו [אא
 לובגה עבצב שמתשמ ןותחתה קלחה .1אפשד -- עדימו תודוקפ תוספדומ םש ,ךסמה לש ןותחתה
 תא תונשל לכות .הליגר תוריהבבו בוהבה אלל ,'ויד'ה עבצ רובע 'ןווגה דוגינ' רובע 9 דוקו יריניה עבצכ
 :הרהצהב רזעהב (9 וא 8 אל) םיעבצה תנומשמ דחא לכל לובגה עבצ

 80058 עבצ

 םלוא ;לובגה עבצל ונווגב דגונה 'וידי עבצ לש ללכל עמשנ אוה םג ,!אפו)ד -- עדימ סיפדת רשאכ
 ךכו) תג258-ןו אא יטרפ תרזעב בשחמה ידי לע תוספדומה תורתוכה עבצ תא תונשל לוכי התא
 וא הרהצהה םותל דע איה םתעפשה .2%1אד תרהצהב עצבמ תייהש יפכ ,1אטַד-ָה תרהצהב (האלה
 :הסנ .םדוק שחרתמל םאתהב ,!אפטד -- עדימ תספדהל דע

 זאקטד ץ151 1 ;זאא ו ;"\/תבז 15 ץסטז תגחולשז?" ;ת

 קרפבש ד88ך 41רובע הרקבה יותל המודב ,הרקבה-יות תרזעב -- םיעבצה יונשל תפסונ ךרד תמייק
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 08% 16 הרהצהל המיאתמ ןאא
 018% 17 הרהצהל המיאתמ קגקשא
 06186 18 הרהצהל המיאתמ | 4

 08% 19 הרהצהל המיאתמ ם(([וד

 018% 20 הרהצהל המיאתמ ואש ==
 08% 21 הרהצהל המיאתמ (0/₪₪

 (אמגודכ) ןכל :דוקל םאתהב עבצה תא גציימה ות הוולתמ ולא לכל

 קתזאד 6 516 + 0118 59

 - ומכ תועמשמ התוא לעב אוה

 קתתזאד אא

 ליעי רבד ,םלוא .םיעבצה יטרפב שמתשהל לכותו רחאמ ,ולא הרקב יותב שמתשהל חרטת אל ,ללככ
 םושירב ועיפוי םינוש םיקלחש רשפאמ רבדה :תוינכתל םסינכהל אוה םתועצמאב עצבל לכותש
 .הפי הארת תינכתהש ידכ קר וליפא וא הזמ הז םתוא לידבהל ידכ ,םינוש םיעבצב (81!1חַא) תינכתה
 .ודבאי טושפ םה תרחא ,הרושה רפסמ רחאל םתוא םושרל בייח התא
 (5) בחרומה הלועפה ןפואב רזעהב ללכ-ךרדב ,םישקמה חולמ םסינכהל ךילע ,תינכתל םסינכהל ידכ
 .תורפסה םע
 ירינילו ץחלנ אוה םג 645 5111: םאב יוידיל -- םימיאתמה םיעבצה תא תורידגמ 7 דע ₪ תורפסה
 איהשלכ הרפס לע שיקמ התאו (8) בחרומה-הלועפה-ןפואב אצמנ התא םאב ,קויד רתיל .ואל םאב
 םיסנכומ יזא (9 וא 8 אל -- 7-76 ןיב תויהל בייח הז ךרע -- הרקמ לכב ;בוהצ רובע -- 6ייכ חיננ הבה)
 םאב .'בוהצ עבצ רחבי -- ותועמשמש 0148 56-] 24258 ותועמשמש 0118 5 ןושארה :םיות ינש
 םוקמב יוידה עבצ תא רדגהי -- ותועמשמש 0118 516 לבקת ,ןמז ותואב 6425 511151 לע תצחל
 0168 5ו7 -
 לע שיקהל ךילע -- םתוא קוחמתש תעב :תורזומ תועפות לבקל לוכי התא ,םיות ינש וליאו רחאמ
 םינמיס וליפא וא הלאש ןמיס תובורק םיתיעל לבקתי הנושארה -- םעפה רחאלו ,םיימעפ פז מדמ
 .תפסונ םעפ כע1מד8 לע שקה -- קר ;גאדת לא .רתוי םירזומ
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 "./8אקק>וממממ מ --50-

 .הרקבההיות ינפ לע ףלוח ןמסהש תעב הרזומ הרוצב גהנתהל םה םג םילוכי <- ן -=
 ,(ם) בחרומה-הלועפה-ןפואב ןיידע ,ךא
 הליגר תוריהבל 648 * 0-ן 6118 519-ל איבמ 8

 .ההובג תוריהבל 6115 51-ְר 648 512-ל איבמ 9 |
 בוהבה רסוחל 0186"] 618518-ל איבמ 8 םע 6425 5 ,

 בוהבה רובע 0148 1ו-ְו 63951פ-ְל איבמ 9 םע 695 5

 :0.) ליגרה הלועפה ןפואב םיפסונ המכ םימייק ן

 . םיליגר םיותל 685 ₪ 638 520-ָל איבמ 3 םע 605 ד |
 .םיכופה םיותל 6148 51-ו 018 520-ל איבמ 4 םע 625 ווד

 :םישקמה חולב הנוילעה הרושה תא תראתמה -- האבה הלבטה תא ןחבנ הבה ,ליעל רומאה םוכיסל
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 - האבה הרוצה 411% היצקנופל

 דד (הרוש ,הדומע)

 האצותהו ,41 תרהצה יטרפכ שמתשת םהב הדומעהו הרושה ירפסמ םה הלש םיטנמוגראה ינש
 .ךסמב -- םיטנמוגראל םיאתמה םוקימב ('וכו עבצה) תונוכתה תא הארמה רפסמ איה תלבקתמה
 .איהשלכ היצקנופ םע שמתשמ התאש יפכ םייוטבב תוישפוחב הב שמתשהל לוכי התא
 :ןלהלדכ םירחאה םירפסמה תעברא םוכס אוה האצותכ לבקתמה רפסמה

 ביצי אוה םאב ₪ ,בהבהמ -- ותה םוקימ םאב 8
 ליגר אוה םאב 6 ,דחוימב ריהב ותה םוקימ םאב 4
 .'ריניה עבצל םיאתמה דוקה 8
 .'וידיה עבצ דוק

 תעברא יזא ,הלוחכ 'ויד' םע קורי וב 'ריניה עבצו הליגר ותוריהב ,בהבהמ ותה םוקימ םאב ,אמגודל

 ןחב .177 ןתונ דחי םמוכסש ו ןכו 6*8 = 48 ,0 ,128 -- םה דחי רבחל ונילעש םירפסמה

 ץגואד 4ד ₪6 ;ז.ג51 1: קפה 6 ;זאא 1 ;"" ;ג1ד (ש₪) :י"ע תאז

 :םיליגרת
 - תא הסנ וז

 קתזאד 8" ;6ה85 8 ;0% ו"

 תרזוח-הספדה הב ךרדה יהוז ,הנבל הדוקנ ריתוה אוה ,8 תא הצוח / לומיטה וב םוקמב ,רשאכ
 רידגמ םהמ דחא רשאבכ ,'רינ' םירידגמ 'ויד' יגוס ינש וא ירינ'-יגוט ינש :2% 5ק6זחו"ָּב תלעופ
 המ הרזח לבקת ,םיימעפ קוידב רבד ותוא תרזוח-הספדה סיפדת םאש -- תנינעמ הנוכת ךכל .'ויד'
 .הליחתכלמ היהש
 תעכ סיפדת םאב

 קתזאד 6185 8 ;0/םת ו ;"/"

 ?םגפ לכ אלל 8 לבקתמ עודמ
 - ספדה .2

 ?גפפפ ₪ :זאא 6
 ?ךסמה לש ןותחתה קלחה לע םיעיפשמ"םה ןיא וליאכ הז ןיאה
 -  ספדה תעכ

 פסתספת 6
 !ךידעצ תא רמוש בשחמה דציכ הארו

 :האבה תינכתה תא ץרה 3
 16 20א5 22527+5אש*764 ,תאס*י 7

 26 00 70 וש
 רשאכ -- ךסמה ינפ לע םיעוברה יעבצ תא הנשמ איה ,תלעופ וז תינכת דציכ תובישח אלל
 תגצה ןנה -- ןיחבמ התא ןהב םינוסכלאה תועוצר .יארקא ןפואב הרקי רבדהש םיחיטבמ אאס-ה
 תיארקא םוקמב -- תיארקא ודואספ תויהל הל תמרוגה תינבתה ,אאָס-ֶּב תרתסנה תינבתה
 .ןיטולחל

 וז תינכת ספדה רחאו ,14 קרפמ טמחשה ילכ תא בשחמל סינכהל ידכ :040-ֶב רזעה וא ספדה .4
 .םהב רזעה טמחש-חול תרייצמה

00 

6 

 יאש 87/77 הד ה דיקלה שירשה 0 . , 2 *

7 

 ו

 , ל 2-4 קלר -9--97-9 8 ער 7 ל ש-א א שש שי

1 

 ל-0
> = . 

 ,לסשל .דר בל הל 2----בל ל-8 2-2

5 

 ילו

 ו
. 
 ָ י



 5 51 םזהשע פ|8החא ססהז0

 10 | שד םפ=1: שד םשע=2: 351 ז60 8ח0 פוט6 (סז סה

 15 ץקשה פשע: ו!צא טפ: 5
 20 ק!0ד 79,128: ₪1 םסז00ז -

 30 סמ/\\/ 65,0: + 5
 40 סוג גוש -65,0: אש 5

 50 53 םפ
 60 5% טסהז4

 70 =0₪ ח=0 זס 3: 08 ח=0 10 3

 80 קגואד ד 6+2*ח, 11+2*ה;" "
 90 קמואד ד 7+2*ח, 10+2*₪ו;" "

 100 אד חו: אד חה

38 110 
 120 !.שד כשש =6: שד כפ=5: 51 6ס!סטז5 01 עצעח!(6 ה 180% 5

 200 םואו 8,8(5): ₪1 ןכספוזוסחפ 0[ 5
 205 ₪51 561 טכ וח/זוה| כספוזוסחפ

 210 !. שד ט%(1)=''זחפאטהז"

 220 |. םז 2(05)=''טטקק קס"
 230 |.םד 7(55)=''קקקקקקקקיי
 240 | םד 8(5)=''חאטסאפהאה"

 300 51 4:50! פס8הז
 310 03 ח=1 דס 8: 04 = 8
 320 שד 06005=6 פ5(ח,זה): !אא כשש

 325 |: פ6005=6" '' דוופא 60 דס 350: חם! 50806 "
 330 וז פס>0005 ''2" דוופא ואא כפ: שד ם56-32=6: ₪51 !סששסז

 0856 (סז |80

 340 | שד 06=פ6+79: 351 6סהטסו+ד +0 58

 350 ץהואד גד 5+ח, 9+חו; 618 6

 360 אשאד חו: אד ח

 400 ץק=ה 7: ואא 0
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 הקיפרג :17 קרפ

 :תיצמת

 618015 ,כפגש ,קזסד

 ץסזאד

 ('הנומת-יביכרמ') 5

 22-מ יונב שמתשהל לוכי התא וב ךטמה קלח .2% 5ק66זטחוָּב תונומת רייצל דציכ הארנ הז קרפב
 דחא לכ ,16 קרפמ ,רוכזל יושע התאש יפכ .םיות-ימוקימ 704=32*22 דחי םירצויה ,תודומע 32] תורוש
 יביכרמ = פ\זטז6|6-6חו6חז5) קזא5!6םייורק ולאו ,תודוקנ 8>8 לש יעובר ךרעממ יונב םיותה ימוקיממ
 .(הנומת

 -- א ריצ תטנידרואוק ,הנושארה .ולש תוטנידרואוקה -- םירפסמ ינש-תרזעב רדגומ הנומת-ביכרמ
 ןמ קחרמה והמ הרידגמ ע ריצ תטנידרואוק ,הינשה .רתויב תילאמשה הדומעהמ וקחרמ והמ הרידגמ
 -ן (6 ,175) ,(255 ,6) ,(0,6) ןכלו ,םירגוס ךותב דמצנ ללכ ךרדב תובתכנ ולא תוטנידרואוק .תיתחתה
 הנוילעה-תילאמשה ,הנותחתה"תינמיה ,הנותחתה-תילאמשה תוניפה תא תורידגמ (255 ,175)
 .המאתהב הנוילעה-תינמיהו
 הרהצהה

 2107 א תטנידרואוק ,ע תטנידרואוק
 -- האבה תינכתהש ךכ ,וללה תוטנידרואוקבש 'הנומתה-ביכרמ' תא 'וידיב תנמסמ
 וש קזסד זאד (תאפי256) ,1אד (תאשס*176) :זאפטד 45 :00 10 וש

 .פאדפ לע ץחלתש םעפ לכב תיארקא הדוקנ תטטרשמ
 םוחתב םיכרע רובע (יסוניס לג)51א היצקנופה לש ףרגה תא תטטרשמ איה .רתוי תנינעמ תינכת ונינפל
 .2ח דע6

 10 0 ח=0 70 5
 20 ק1 ד ח,88--9*80ו₪ (ח/128*|)

 30 אםאד ח

 6 םיכרעה םוחת רובע - (הלוברפמ קלח) 58 היצקנופל םיאתמה ףרגה תא תרייצמ האבה תינכתה

 :4 דע

 10 08 ח=0 ד0 5
 20 ק10ד ח,50*80 (ח/64)

 30 אפאד ח

 התא .41 יטרפב הדומעהו הרושה ירפסממ תצקמב םינוש 'הנומתה-יביכרמ' תוטנידרואוק יכ בל םיש

 ירפסמלו 'הנומת יביכרמיל תוטנידרואוק אוצמל ידכ תישומש 5 קרפב המיכסה תא אוצמל יושע

 .הדומעו הרוש
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 תורהצהה תרזעב ,ךרובע םילגעמ יקלח ןכו םילגעמ ,םירשי םיוק רייצמ בשחמה ,ךירויצב ךל רוזעל ידכ
 .6א5-ןך תג

 - הרוצהמ איה רשי וק תרייצמה 04ו/ הרהצהה
 סאאיא א .ץ

 אוה) 018015 וא 84 ,2.0ד הרהצהה הרצענ וב ןורחאה םוקמה איה הז וק לש הלחתהה םוקמ
 -תילאמשה הניפל ותוא םיספאמ אפש ןכו 015 ,015ג5 ;תשא ;21071-ה םוקימ ארקנ

 המצעשכל 084 תרהצה .וילעמ ץ-ְו ול הנימי 'הנומת-יביכרמ' א אוה םויסה םוקמו ,(6 ,6) הנותחתה
 .ותלחתה תדוקנ תא אל ךא וקה לש ונווכו וכרוא תא הרידגמ

 :תרזעב 54 -ְו 2007 תורהצהה תא הסנ
 קזסדש,ושש :סתגש 80 ,5

 קז.סד 96 ,156 :כגוש 86 ,5

 .אל 21.01-ב ךא ,םיילילש םג תויהל םילוכי כ54\/-ְב רפסמה יכ בל םיש
 םירדגומ םיעבצה יכ דימת רוכזל ךילעש תורמל ,עבצ םע ףורצב ולא תורהצהב שמתשהל לוכי התא
 טטרושמש תעב .'הנומת-יביכרמ'ל תורדגומ וללה תוטנידרואוקה דועב (תודוקנ 8א8 ךרעמ) םלש-ותל
 תא אוה םג לבקי ותוא ליכמה ותה םוקימ לכו ולוכ 'וידיה עבצ תא גיצהל ךרענ אוה ,'הנומת-ביכרמי
 :תאז המיגדמ האבה תינכתה .יחכונה 'וידיה עבצ

 19 םסהחספה 0: קהקפה 0: ואא 7: 615 : הו םוגסא סט 50ז66ח
 20 שד א0=1: [םז ץ0=1: 5/1 5181 0( |וח6

 30 | םד 1=6: ₪51 (סז וחא 6ס|!סטז, 518ו1וחַש 6

 40 | םז א2=ואז (חחס*256): | םז ץ2=ואז (האס*176): חשאו
 זּגחטסהו 1!חו5ה ס/ וחש

 50 סחהש וצא 6;א2--א1,ץ2-ץ1

 60 |. םד א1=א2: [םד ץ1=ץ2: הו חשאז !/ח6 51הו15 טע/הסז6 [85% 6
 ו

 70 | םד 6+1=6: |[; 8=6 דזופא | םד 1=6: 35%! הפשע סס|סטז
 80 60 דס 0

 יביכרמ' יעבצ תא הנשמ וקו רחאמ תאזו ,תכשמנ תינכתהש לככ םיבחרתמו םיכלוה םיוקהש המוד
 יטרפ ץבשל לוכי התא יכ בל םיש .ףלוח אוה םכרד םיותה ימוקימ לכב 'ויד' עבצב םינמוסמה 'הנומתה
 תושעל תלוכיש יפכ אגא -ן ע.0ד תורהצהב צפת ןכו ןאצמת5פפ ,ד.4511 ,פתזס ד ,זאא ,קגקמה

 וא קיספב תומייתסמו תוטנידרואוקהו שקמה-תולימ ןיב תולעופ ןה .1אפטד-ְו 281אד תורהצהב ךכ
 .הדוקנ-קיספב
 ,םירשי םיוק םוקמב לגעמ יקלח טטרשל ידכ הב שמתשהל לוכי התאש איה 54 יבגל תפסונ הדוקנ
 - איה הרוצה :בבותסהל שי הב תיוזה תרדגהל רפסמ תפסוה ידי לע

 סהחגוא א ,ץ 3

 בבותסהל שי םתוא םינאידרה רפסמ איה 37ְו ,םדוקמכ וקה לש םויסה םוקמ תרדגהל םישמשמ ץְו א
 ג תא תוארל תרחא ךרד .ןימי ןווכל -- תילילש ג םאבו לאמש ןווכל אוה בוביסה תיבויח ג םאב -
 םינאידר 2ח אוה םלש לגעמ :ריוצמ רשא םלשה לגעמה ןמ לגעמה קלח תא גציימה רפסמכ איה
 .האלה ךכו לגעמ עבר -- 8 = 0.97  םאב ,לגעמ-יצח ריוצי -- = ז םא ןכלו
 -  הרושה תא ץרה .לגעמ-יצח ריוצי םהשלכ ץ ,א יכרע רובע.3= יכ ח חיננ ,אמגודל

 10 קו! סד 100,100: סה 50,50, ₪1
 - האבה הרוצה תא רייצי רשא

.33 



 (156 ,156)-ב םויס

 (106 ,ו66) -ב הלחתה

 :תיברעמ-ןופצ המגמל הנתשתו ךלת איה ןמזה םע ךא ,תיחרזמ-תימורד המגמב ליחתי טוטרשה
 .6 לש וכרע) םינאידר ח וא ,תולעמ 180 לש בוביס בבותסה אוה םהיניב
 ,01/2*3 ,2/2 ,--21 ןוגכ םינוש םייוטבב ףלחומ 2[ רשאכ ,םימעפ רפסמ תינכתה תא ץרה
4, 1 0. 
 תא ןייצל ךילע .םלש לגעמ תרייצמה ,618018 הרהצהה איה הז קרפב הנורחאה הרהצהה
 :האבה הרוצב סוידרה תאו זכרמה תוטנידרואוק

 018018 א תטנידרואוק ,ץ תטנידרואוק ,סוידר
 .018015 -- תרהצה תליחתב םינוש עבצ יטרפ עובקל לוכי התא ,תגאְר 9.01 תורהצהל המודב
 ינש תלעב איה .יריניה-עבצב וא 'ויד' עבצב אוה 'הנומת-ביכרמ' םאב תנייצמ 201% היצקנופה
 1-ן יריני עבצ אוה עבצה םאב ₪ איה התאצות ;(םירגוסב עיפוהל תובייחה) תוטנידרואוקה ,םיטנמוגרא
 :הסנ .יוידה' עבצ אוה םאב

 625 :תתזאז עסזאד (6 ,6) :תסד (6ש ,₪) :תתזאד 201אד (ש,ש)

 - ספדה
 פהפמג 7 :זאא ₪

 לע קר םיעיפשמ ולא םינש .ק1.0ד תרהצה ךותב םילעופ 0/8-ו 1א/פת55 דציכ תעכ רוקחנו הבהו
 (םיליעפ אל -- 0/0) ₪ םה ללכ ךרדב .םיותה-ימוקימ ראש לע אלו ,יטנולרה 'הנומתה-ביכרמ'
 .(1) םליעפהל ךנוצרבש תעב קר םריכזהל ךילעש ךכ ,21.01 תרהצהב
 :טוחי םשל תויורשפאה תמישר ןלהל
 'הנומתה-ביכרמיל תמרוג ונייהד -- 'ויד' תדוקנ רויצל האיבמ איה .הליגרה הרוצה יהוז -- 1
 .'וידיה עבצ תא תוארהל
 .ירייניה עבצ ונייהד 'וידיל ךופהה עבצב הדוקנ תרייצמ וז -- 2101 ז[אשפתפפ 1;
 'ויד עבצ היה אוה םא ןכל ;םדוק היהשמ ךופהל 'הנומתה-ביכרמ' תא הנשמ וז -- 207 059 1;
 .ךפהלו ,ירינ' עבצ תעכ היהי אוה
 םיש םלוא ;םדוק היהש יפכ קוידב 'הנומתה-ביכרמ' תא הריאשמ וז -- 2.07 תאטמתפפ 1 ;סל 8 1;
 .וז הרטמל הב שמתשהל תוטשפב לוכי התאש ךכ ,21.01-ָה םוקימ תא הנשמ איה יכ בל
 : ספדה רחאו ןבל-רוחשב םיבותכה םיותב ךסמה תא אלמ ,0/58 תרהצהב שומישל תפסונ אמגודכ

 קזסדשש :סמגש סלמה 1 ;255 ,5

 תעב .בותכ -- ותב לקתנ אוה וב םוקמ לכב םיחוורמ ליכמ אוהש תורמל ,ידמל רשי וק רייצת וז הרוש
 .0/88 1וְב ןומטה ריבכה ןורתיה והז .תובקע אלל םלעי וקה .הדוקפ התוא תא בוש עצב
 -- הרושל םאתהב וקה תא תרייצ םאב

 תז.סד שש :סתגוא 255 ,5
 -- תרזעב ותוא תקחמו

 קסד 66 :כת גוש זאעמת5פפ 1 ;255 ,5

 :הסנ תעכ .םיספדומה םיותה ןמ קלח תקחמ יזא
 קזסד 6 ,6 כתגוצ סטמת ו ;256 ,5

 תרזעב ותוא קוחמל הסנ
 אגא סשפת 1 ;--25% ,5
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 קוידב םניא הרזח וכרדב וקה שמתשמ םהב 'הנומתה-יביכרמ'ו רחאמ ,ןנכותמכ עצבתמ וניא ךילהתה
 .ותוא תרייצ וב ןווכ ותואב קוידב וק קוחמל בייח התא ןכל .הנושארה ךרדב ויהש ולא
 תרדגומ -- הקיפרג תרזעב ,דיחי עוברב םיליגר ינש בברעל איה ןפוד-יאצוי םיעבצ גישהל תחא ךרד

 :וז תינכת הסנ

 1000 038 ח=0 דס 6 5 2
 1010 קסאם שפה ''ג"+ה, 8|\ 01010101: 05 58 "1,

 םוווש 0
 1020 אאד ח

 רבעמ) הז ות סיפדת םאב .טמחש חול תינבתל המיאתמה ליעפמה"תרדגומ-הקיפרגה תא תנתונה
 .םותכ עבצ לבקתה יכ אצמת ,בוהצ 'רינ' לע המודא 'וידיב 3 ןכמ רחאלו יפרגה-הלועפה-ןפואל

 : םיליגרת
 -םוקימ לכ לע םיעיפשמה םיקלחה םה ולא ,2ז.07 תרהצהב 8ת101ד-ְו ,[אא ,ת 58 יטרפ םע קחש .1
 -- הרוצב הליחתה 21.01 תרהצה וליאכ אוה רבדה ליגר ןפואב .יהנומתה-ביכרמ' תא ליכמה ותה

 קז.סד תקפה 8: 4511 8: 810147 8:
 ךכ םאב תאז תונשל לכות ךא ,םש טטרושמ אוהשמ רשאכ הנתשמ ותה םוקימ לש 'וידיה עבצ קרו
 .ךנוצר
 תויהל 'הנומתה ביכרמ'ל תמרוג וזו רחאמ ,1א/8%58 1 םע םיעבצב שומישה תעב דחוימב ריהז היה
 .היהתש תיפיצש המ אל תויהל הלולע האצותהו 'וידיה עבצ תא הנשמ ךא 'רינ'ה עבצב
 :תינכתה ץרה .(דציכ ןוחבל הסנ ,10 קרפ תא תארק םאב) 605-ן 51א תרזעב םילגעמ רייצל הסנ .2

 10 :0ה הח=0 דס 7"2| 5דםק ו 0
 20 ?!0ד 605*100+80 ח,5*87+80|א ח

 30 אשאד ח
40 00. 080 

 .תקיודמ תוחפ םא םג ,רתוי הריהמ איה 018018 תרהצהש ךכב חכווהל לוכי התא

 - הסנ 3
 65 166 ,87 ,86 :סתגש 56 ,5₪

 העידיל ןתנ-יתלב םוקמב 21.011ָה םוקימ תא הריתומ 01801.8 תרהצה יכ ןאכמ דומלל לוכי התא

 -ךרדב קקדזת .לגעמה לש תינמיה תיצחמב הלעמל ךרדה תיצחמב אוהשלכ םוקמב אצמנ אוה ;שארמ

 .דוע רייצל ךישמת םרטב 2001 תרהצה םע 01801.8 תרהצה רחא בוקעל ללכ

 רייצת איה ;ח רפסמל הליחת תלאוש איה .איהש היצקנופ לכ טעמכ לש ףרג תרייצמה תינכת ונינפל .4

 ,המצע היצקנופה יהמ תלאוש איה ןכמ-רחאל .+ת דע --ח םוחתבש היכרע רובע היצקנופה תא
 .היצקנופה טנמוגראכ אדְּב שמתשמה יוטב תויהל הכירצ תזורחמה .תזורחמכ התוא תטלוקו
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 10 1 0ד 0,87: כח 0

 20 קו סד 127,0: 0% 5

 30 |אק\נד 6
 35 | שד +0

 40 08 0=1 ד0 5
 50 [.םד א=((--5/128*)128: | םז ץ=\%41 6

 60 ו: )85 ץ>87 דזו=א | שד +=0: 60 ד0 0

 70 וז אסד + דוחפא ק1 סד 1,ץ+88: [ שד +=1: 60 ד0 0
 80 סחה\שש 1,ץ-ס|!ה ץ

 100 1 שד סו4 ץ=|!אז (ץ+.5)
 110 אפאד 1

 לש ףרג רייצת איה .היצקנופה רובע 1"10א א יוטבה תאו ח רובע ךרעכ 16 ספדה אמגודכו התוא ץרה
 .+וס דע -- 10 םוחתב[3)רובע זגהא -
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 העונת :18 קרפ

 :תיצמת

 קפמא ,ןצאםצ 5 ,5

 הרהצהה תא אצמת ךכ םשלו ,שארמ בוצק ןמז ךשמב לעפת תמיוטמ תינכתש הצרת תובורק םיתעל
 .דאמ הליעי 5

 ק הז)55 ח

 - הפוריאב) היזיולטה לש ןמז תורגסמ ח ךשמל הנומתה תא הגיצמו עוציבה ךילהת תא תרצוע
 לש ןמז חוורמ רשפאמה ,65535 תויהל לוכי ילמיסקמה ח ךרע .(60 ב"הראבו ,הינשב תורגסמ 50 תומייק
 .ידע ימלועל 24055' :ותועמשמ -- ח = 6 םאב ;תוקד 22 דע
 תקספהל איבמ 6425 511171 םע חוורמ -- יכ בל םיש) שקמ לע הציחל ידי לע רוציקל ןתנ 8
 .ותלועפ תא לחה 24055-ש רחאל שקמה לע ץוחלל ךילע .(ןכ םג תינכתה
 :ןועשה לש ינשמה-וגוחמ תעונת תא הגיצמ האבה תינכתה

 10 גאו [-וז5ז עפ םזהשע 1ח6 000% 68

 20 08 ח=1 ד0 2
 30 קחואד גד 10--005*10 (ח/5*16+10,)1*6!% (ח/6*ק1);ח

 40 א=אד ח
 50 ₪1 4סצע שע6 51871 חש 0%

 60 -08₪ 0=1 ד 200000: גו + 5 +6 וחש ןח 5

 70 |₪ז %30=8*ק| : 11 ב 15 זה6 החֶהו6 0[ 1ה6 5660700 חח ןח

5 

 80 | םד 5א=65*80|\ 8: [םד 005*80=57 8

 200 קו סד 128,88: סחה\ש/ 0/םה 5;1א,5ץצ: 5! זבשע 560000 חח

 210 ק\05₪ 2

 220 קו סז 128,88: כחהוע 0 ה 5;1א,5ץ7: 35/1 6856 5600ח0 חח

 400 אםאד +

 .ותלועפ ךשמ תא ךיראהל תוטשפב לוכי התא םלוא ,6₪ הרוש בקע תועש 55.5 דע ךרעב לעפי ןועשה
 םעפ קותקתל םורגי 24055 56 יכ הפצמ התאו ןכתי .216 הרוש י"ע רקובמ ןומזתה דציכ בל םיש
 לבקתמ רבדה .ןובשחב תחקל שי ותואש ןמז ךרוא ומצע בושיחה םג יכ חכשת אנ לא ךא -- הינשב
 216 הרוש ןווכו יתימא ןועש לומ בשחמה תצרה י"ע ,"האיגשהו"יוסניה תטישב רתויב הבוטה הרוצב
 וא -- 2% אוה הינשב תרגסמ לש ןונווכה ;דאמ בר קוידב תאז עצבל לוכי ךניא) .םהיניב המאתהל דע
 .(םלש םוי ךשמב העשה תיצחמ
 עדימה .ןורכזב םימיוסמ םימוקימ לש םנכותב תשמתשמ איה .ןמז תדידמל רתוי תקיודמ ךרד תמייק
 םישמתשמ ובש יוטבה .םישקבמ קוידב המ-טרפי 25 קרפ .ק85א תרהצה תרזעב ףלשנ םהב רוגאה
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 (65536* 55% 55*23674+256א 23673+765:%=8 8 2

 זאש ,תועש 21-ְו םימי 3 -- ךרעל דע) .בשחמה תקלדה זאמ ורבעש תוינשה רפסמ תא קפסמ אוהו
 .(6 ךרעל בוש רזוח בשחמה
 :ןועש תלועפל תרפושמ תינכות ןלהל

 10 ה=חו [-וז5ז עס ז8שע +6 00608 6

 20 03 ח=1 ד0 2

 30 קחואד גד 16--005*10 (ח/16,)1"6+-5*10!% (ח/6*ק1);ח
 40 אד חה

 50 סט[ :א 1()=|אד ((65536*ק65א 0656"23674+256 23673+

 קששא 50/)23672): =! הטחוססז 0[ 56607005 51ח06 1

 100 הו סשע טע6 518ו+ 106 00!0*

 110 | שד +1=[א +()
 120 [.םד 3=+1/30*ק| : שו 3 5 +ח6 ּגחָפוס 0[ זח6 5600700 חח ןח

 זה 5

 130 | םד 5א=5*72| 3: (.₪ד 5ץ=60005*72 8
 140 שו סד 131,91: סה גשע צפה 5;1א,5ץצ: ה! זהשש חגה

 200 | םד 1=[א +()

 210 | +<=+1 דוושא 60 דס 200: ה! גהה טחזו| זוחו6 (סז +

 תהחה
 220 ו סד 131,91: סח סעפה 5;1א,5ץ: 351 זטס סטז 6!0 חח

 230 |[. שד +1=%: 60 ד0 0

 ץירמ בשחמהש דוע לכ 6.01% לע הלועה קויד לעב תויהל ךירצ וז הטיש תשמתשמ וב ימינפה ןועשה
 וא ,888ק עצבמ התאש תע לכב ינמז ןפואב תרצוע איה םלוא ;הממי ךשמב תוינש 16 וא ,תינכתה תא
 רבחל לוכי התא ותוא רחא יפקה דויצב וא תטפדמב שמתשמ וא ,תוטיסקה"פייטב הרושק הלועפ
 .ןמז דוביאל ומרגי ולא לכ .בשחמל
 לש הינמל םישמשמו בשחמה ךותב םירמשנ קפמא 23672-ך 258% 23673 ,285א 23674 םירפסמה
 םה 255 רחאל ;255 דע ש-ֶמ תויתגרדהב םילדג םהו ,255 דע ₪ םוחתב אוה דחא לכ .הינש לש 507יקלח
 .6 ךרעל בוש םירזוח
 ,255 ךרעל עיגמ אוה רשאסכ .ודְּב לדג אוה הינש 1/50 לכ .רתוי ריהמ בצקב לדגה אוה קמספא 2
 (תוינש 256/50 לכ) רשאכ .וְב ת6םא 23673 לש וכרע תא הנשמ תעב הבו ,8-ֶל וריזחמ אבה יונשה
 לעופ םדוקה יוטבה דציכ ןבומ ךכב .1ְב 55% 23672 תא הנשמ אוה ,6 דע 255-ְמ הנתשה מא 53
 .ןועש תלועפכ
 - רובע) 255 ,(285% 23674 רובע) ₪ םה ונתושרבש םירפסמה תשולשו חיננ :תוריהזב ןחב ,תעכ
 בשחמה תקלדה זאמ בורקב תוקד 21 ופלחש רבד לש ושורפ .(258% 23672 רובע) 255ך (5םםמא 3
 -  האצותה תא תתל רומא יוטבהו -

)65536 *₪ + 256 * 255 + 255( / 56 = 7 

 םירפסמה תשולש ,הינש לש 1/50 תיינמ תעצבתמ הב האבה םעפב .הנכס םג היובח ,םלוא
 5% ךירעי בשחמה :יוטבה בושיח עצמאב אצמנ רשאכ הרקי רבדה ,תובורק םיתעל .2ך- 6 ,ּו-ֶל ונתשי
 .םהילע תמ8א עצבל קיפסי םרטב ₪-ל םירתונה םינשה תא הנשי אוה זא -- םלוא ,0-ֶכ תםםחא 4
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 - זא היהת הבושתה

65536*0+256*0+0(/50=0) 

 .תעוושמ-תועט הניהש

 הבושתל סחייתהלו ,םעפ רחא םעפ ,םיימעפ יוטבה תא בשחל איה וז היעבמ ענמהל ידכ טושפ ללכ
 .רתוי הלודגה

 .אלמ-ןפואב תאז תעצבמ איה יכ חכווהל לכות תמדוקה תינכתה תא תוריהזב ןחבת םאב
 .תויצקנופ רדגה .ללכה לע ליעפהל יאדכ ותואש -- ןויער ונינפל

 19 סמ א חו(א,ץ)=(א+ץ+85 (א--ץ))/2: חשו +ח6 !הזטסז סו א החטנ ץ
 20 סמ[ א ט()=(65536*ק=5א 755*236744-256א 23673+ק

 50/)23672: ₪1 זוחו6, חהצ 06 טעזסחש

 30 ספ א 10 =-א ה(=א טו), א טו)): הםאו זוח6, זוז

 ןמזה םוקמב ,יתימאה ןמזה תא לבקתש ךכ םינומה-ירפסמ תשולש תא תונשל לוכי התא
 םישורד יכ חכוות ,רקבב 10.0ש העשה תא רידגהל ,אמגודל .בשחמה לעפוה זאמ ףלחש
 :םייקתמ יכ ןכו ,הינש לש (1/50) םישימח-יקלח 16 * 66 * 60 * 56 = 180000

18060666 = 65536 * 27 + 256 * 119 + 4 

 :עצבל שי ,64-] 119 ,27 -- םיכרעה תשולש תא רידגהל ידכ

 קסאם 23674 ,27 :ק0% 23673 ,119 :ק0%ם 23672 ,4

 .6₪ רפסמב 56 רפסמה תא ףילחהל שי וללה תוינכותב -- ץרה 60 אוה תשרה רדת ןהב תונידמב
 וא)דיחי שקמ לע ץחלת םאב .םישקמה-חול תא תארוק (טנמוגרא תלעב הניאש) !אאםצ 5 היצקנופה
 -הלועפה-ןפואב םרוג שקמ ותואש ותה היהת התאצות יזא (אוהש -- 511181 שקמ םע דיחי שקמ
 .הקירה-תזורחמה איה התאצות -- רחא הרקמ לכב ;(1) ליגרה
 :הביתכ-תנוכמכ תלעופה ,האבה תינכתה תא הסנ

 10 וז ואאשצ5 <>"" דוושא 60 דס 0
 20 וז: וצאםצ% ="" דחפא 60 דס 0

 30 ץחואד ואאםצ5;
 40 60 דס 0

 .שדח-שקמ לע שיקתש הפצמ 26 הרושו םישקמה חולמ ךעבצא תא םירתש הפצמ 16 הרוש ,ןאכ
 דצמ ךא ,םאדפת סיפדהל שרדנ ךניא ןכל .ךל הניתממ הניא [אאםצ 5 ,1אטַד-ְל המודב אלש יכ רוכז
 .ךל הנתינש תונמדזהה תא תדבא ,רבד סיפדת אל םאב ינש

 : םיליגרת
 ?הביתכה-תנוכמ תינכתב 16 הרוש תא לטבת םאב הרקי המ ו

 רובע -- האבה תיפולחה תינכתב ומכ ,ת4055-ֶב הרושק [אאםצ 5-ְב שומישל תפסונ ךרד 2

 :הביתכ-תנוכמ

6 24055 16 

 26 ?אןאז זאאםצ 5

 36 00 0 וש
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 רבכ שקמ לע ץחול התאש הלגמ איה םאב םייתסת אל 0058 יכ ינויח עודמ ,לעפת וזש ידכ
 ?הלחה וב עגרהמ

 תרייצמ איהשכ ,תוקדהו תועשה יגוחמ תא םג-הארת איהש ךכ ינשמה-גוחמה תינכת תא-םאתה .3
 סיפדהל גאדת תינכתה העש-עבר ידימש ךכל גאד -- תונתפאש לעב התא םאב .הקד לכ םתוא
 םסרופמה ןועשה תולוק תא רציל לוכי התא -- אוהשלכ עפומ גיצהל ףא וא ,איהש לכ העדוה
 (אבה קרפב האר) .8882 תרזעב "ןבדגיב" הילגנאמ

 --  תאז הסנ (דבלב םיטסידסל) .4

 10 וז ואאםצ% =" דזופא 60 דס 0
 20 ץהחואז הד 000';11,14|"

 30 וז ואאשצ% <>"" דחפא 60 דס 0
 40 קחואד גד 11,14;" " 

 50 60 דס 0
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 םתתק :19 קרפ

 :תיצמת

 ממס

 םרטב אובמה-ןורפס תא בוש ארק ,ימינפ לוקמר םייק 28-56: בשחמ יכ הכ דע תיליג אל םאב
 .הז קרפ םע ךישמת
 :התרוצש ,8555 הרהצהה תרזעב תישענ לקומרב לילצ תעמשה

 8552 ןמזה-ךשמ ,לילצה-הבוג

 .םיירפסמ-םיוטב ידי-לע םיגצוימ 'לילצה-הבוג'ו 'ןמזה-ךשמ' ,תורחאה תורהצהה לכב ומכ ,רשאכ
 םירפסמ תרזעבשכ ,יזכרמה"6 לעמ ןוט-יאצחב רדגומ לילצה-הבוגו ,תוינשב רדגומ ןמזה-ךשמ
 .ויתחתמ םינוט-יאצח םיגציימ םיילילש
 :רתנספב-תחא הבטקוא רובע םיותה םלוסב לילצה-הבוג יכרע תא הגיצמה המיכס ונינפל

 .דרוי וא הלוע התא הב הבטקוא לכל 12 רטחל וא רבחל ךילע רתוי םיכומנ וא םיהובג םיות תלבקל
 יכרע תא רידגהל ידכ ךרטצתש לכ איה וז המיכס ,המיענ תנכתמ התאש תעב רתנספ אצמנ ךינפל םאב
 טטרשתש םיעיצמ ונא ,איהשלכ הבותכ הקיסוממ תורישי קיתעמ התא ,ןפוא לכב ,םאב .לילצה-הבוג
 .ןובשחב-חתפמה תחיקל ךות ,חוור לכו הרוש לכ לומ םיבותכ לילצה-הבוג יכרע םע עטקה לש המיכס
 :ספדה ,אמגוד םשל
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 10 קוד ''-זסזס (ט518צ"

20 8557 1,0: 8557 1,2: ₪557 .5,3: 0557 .5,2: ₪6 0 
30 8557 1,0: ₪557 1,2: 657 .5,3: ₪557 .5,2: == 0 
40 ₪557 1,3: ₪557 1,5: 66 7 

50 8557 1,3: ₪557 1,5: 55 7 

60 8557 .75,7: ₪557 .25,8: ₪557 .5,7: 557 .5,5: = 1 
₪557 .5,2: ₪5 0 

70 855 .75,7: ₪557 .25,8: 57 .5,7: ₪7 .5,5: ₪ .1 
557 .5,2: ₪5 0 

 80 8557 1,0: 8557 1,-5: םםשק 0
90 2557 1,0: 8557 1,-5: 855 0 

 .רלהאמ לש הנושארה הינופמיסה ןמ "היוולהה-שרמ" תא עומשל רומא התא ,תאז ץירת רשאכ

 :ךכ תיארנ הלחתהה .רלהאמ לש הינופמיסה ומכ ,רונימ-6 חתפמב הבותכ ךלש המיענה יכ חיננ הבה

( / 
 0 ../ 048 ------- , | שא. 1---- ,  .[ם----[-,- 1-1
 ---א-ב ה-7

 ם-ָה לע קר אל עיפשמ חתפמה-ינמיסב לּומָבַפ דציכ בל םיש .הדימ םשל ,רזעדיוק ינש ןאכ ונפסוה
 .3"ֶל 4ֶמ ותוא וכימנהב -- ןותחתה וקב 5-ָה לע םג אלא ,15-ָל 16-ֶמ ותוא וכימנהב ,ןוילעה חוורמבש
 .ילקיסומה עטקב ות לכ לש ילילצה-הבוג' -- ךרע תא אוצמל דאמ לק תויהל ךירצ ,תעכ
 תינכותל סינכהלו 66ע -- הנתשמ רידגהל איה הבוטה ךרדה ,עטקה לש חתפמה תא תונשל ךנוצר םאב
 :הרוצה תא לבקת הינשה הרושה ,יזא :'לילצ-הבוג' ךרע לכ ינפל אש +

 26 85םק 1 ,(6ץ+6:8552 1 ,א6ץ+2:8557. 5 ,אץ+3:55ם5 1

 פפפפ 1 ,א₪ + ₪

 -( רובע 12 ,רונימ-ס רובע 2 ,רונימ-6 רובע %6:6ע לש וכרע תא רידגהל בייח התא ,תינכות ץירת םרטב
 י"ע רחא ילכ םע המאתהל בשחמה תא איבהל לכות .האלה ךכו ,רתוי ההובג תחא הבטקואב רונימ
 .םימלש-אל םיכרע תרזעב %ע ןווכ
 הינש לש ןמז קרפ ונעבק ,ידמל יטיא אוה הז עטקו רחאמ .םיותה רובע ןמזה-יקרפ תא עובקל ךילע
 .האלה ךכו ,ות-תינימש רובע הינשה תיצחמ -- הז ללכ יפל ונעבק תאו ,(ז6)06ז) ות-עברל
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 הניה ,ךכל םאתהב ןמזה-יקרפ תא רידגמו ותה-עבר ךשמ תא רגואה -- 67066: הנתשמה תגרדה
 :זא הארת 26 הרוש .רתוי השימג

 20 ₪7 6701606%,א6ְץ --0: 8557 6ז016781,א6ְץ+2: ₪557 000
 2,א07+3: 8557 2/6701008%,א067+2: 85570

 .(רתוי םירצק תומשב אָעְֶנ 6-06: םינתשמל אורקל הצרת חטבל)
 .עטקה תוריהמ תא תונשל לכות ,6ז01606ז-7 םימיאתמ םיכרע תעיבק י"ע
 לבגומ התא ךכבו ,תינמז-וב דחא ות קרו ךא ןגנל ןתנ ,בשחמב דחא לוקמר קר םייקו רחאמ יכ ,רוכז
 ...רישב ךלוק חצפ -- רתויל ףאשת םאב .תוינומרה-אלל תומיענל
 - תיקורשמ ומכ טושפ ילכב עייתסמ התאש ךות ,הטושפ המיענ רחב .תומיענ ךמצעב תנכתל הסנ
 ילילצה-הבוג' יכרע תא הארמה םישרת רוציל לוכי התא .תשקובמה המיענה תא ותועצמאב חתנו
 .הז ילכמ וקיפהל ןתנש ות לכל
 - האבה הרושה תא ספדה

 708 ה = 6 70 1שש6ש :955ק .5 ,ח :אםאד ח

 - האיגש חווד םע רצעת ןכמ רחאלו תירשפאה תילמיסקמה תוריהמב םיות תעמשהל םורגת רשא
 .עיגה הובג המכ דע תעדל ידכ ה תא סיפדהל לכות .8 :חז6ק6ז סונז 0[ זגת6
 השעמל ;םיקילק-ִכ ועמשי רתויב םיכומנה םיותה .םיכומנה םיותל -- ךופהה ןווכב אלא ,תאז הסנ
 לכות םדאה ןזואש ידכמ רתוי םיריהמ םהש אלא ,ןפוא ותואב םיקילקכ םייונב םה םג םיהובגה םיותה
 .םהיניב ןיחבהל
 םיהובגהו םיקילקכ םיעמשנ םיכומנה םיותה ;הקיסומל השעמל דעוימ םיותה לש יעצמאה םוחתה קר
 .םימרוצ תויהל םיטונו ידמ םיקד
 :האבה הרושה תא ספדה

 וש פק .5,6 :8507 .5,2 :םשםק .5,4 :0םםק .5,5 :8םםק .5,7 :

 8557 .5,9 :8םםק .5.11 :םםםק .5 ,07

 6-ל דעו יזכרמה 0-מ לחה רתנספב 'םינבל'ה םיותה לכב שמתשמה רו'זמ-6 םלוס תא הגיצמה
 חוורמו רחאמ םלש-בצקמ יורק אוהו ,רתנספבכ קוידב ההז ןווכמ הז םלוס וב ןפואה .בורקה-הובגה
 הנוש ןפואב םלוסה תא ןגני ,ןפוא לכב ,רנכ .םלוסה ךרוא לכל הווש רמשנ ןוט-יצח לש 'לילצה-הבוג'
 ויתועבצא תזזה ידי-לע תאז עצבל לוכי אוה .ןזואל םימיענ ועמשיש ךכ םיותה תמאתה ידי לע ,תצקמב
 .עצבל לוכי וניא רתנספה ןגנש רבד ,רתימה ךרואל
 :ךכ עמשנ ,רנכה ןגנמ ותואש ,יעבטה םלוסה

 26 9מםק .5 ,6 :85שק .5 ,2.039: 05ם2 .5 ,3.86 :8005 .5 ,1

 2םםק .5.7.62 :80םק .5 ,8.84 :205ק .5 ,10.88 :םםםק .5 ,2 07

 ;וזכ תלוכי לעב תויהל אלש םג יושעו ולא ינש ןיב םילדבהב ןיחבהל תלוכי לעב תויהל יושע התא
 תצקמב ךומנ ישילשה ותהש אוה םהיניב רכנה ןושארה לדבהה ;וזכש תלוכי ילעב םישנא םנשי
 םוקמב יעבטה םלוסה תרזעב תומיענ תנכתל הצרתו ןכתי ,יעוצקמ יאקיסומ התא םאב .יעבטה םלוסב
 רובע ,6 םלוסב הפי הרוצב לעופ אוהש תורמלש אוה וב ןורסחה .םימלשה-םיבצקמה לעב םלוסה
 המכבו -- ולש יעבטה םלוסה םייק םהמ דחא לכל -- הבוט תוחפ-הרוצב לעופ אוה םירחא תוחתפמ
 הרוצב לעופו טעמב קר הנתשמ םימלשה-םיבצקמה םלוס .דאמ העורג הרוצב לעופ ףא אוה תוחתפמ
 .תוחתפמה לכב ההז
 ךרע ול ףיסוהל ןתנ רשא א6ע הנתשמב רזעהל לוכי התאו רחאמ ,בשחמב היעב הווהמ וניא רבדה
 .חתפמה תא םיאתהל ידכ ירפסמ
 לכות .ןוט-יצחמ םינטקה ילילצ-הבוג' יחוורמב תושמתשמ -- תידוה דחוימב -- תונוש תוקיסומ
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 -- לילצה הבוג ךרע םייק יזכרמה"6 לעמ ןוטה-עברל אמגודל ;היעב לכ אלל 8557 תורהצהב ןתנכתל
5 

 :ידי לע -- ליגרה םוקמב רחא לילצ עימשי םישקמה"חולש ךכל םורגל לוכי התא

20% 23609 ,5 

 ךשמ ,₪ אוה ךרעה רשאכ .(255 דע ₪ םוחתב םינוש םיכרע הסנ) לילצה-ךשמ תא רידגמ ינשה רפסמה
 .ןידע-קילקכ עמשנ אוה יכ דע רצק הכ אוה ןמזה
 תרזעב 8552 תמרוג ותוא לילצה תעימש ןוגכ ,בשחמהמ םילילצמ רתוי קיפהל ןינועמ התא םאב

 .'54/-ן 'א116 םיעקשה ינשב עיפומ לילצה יכ תעדל ךילע ירה ,ימינפה לוקמרה דבלמ רחא יעצמא
 רבחל ידכ וב שמתשהל לכות .םיהז םה תאז דבלמ ךא רתוי ההובג המרב היהי אוה '58' עקשב
 ךנוצרב םאב .ימינפה לוקמרב םילילצה תעמשה תא קיספמ וניא הזכש רובח .בשחמל תוינזוא
 - א16 עקשל רוביחב -- רבגמל בשחמה תא רבחל לכות רוצית התוא הקיסומב 'תומלוע שיערהיל
 .ןרמשלו פייט לע ךיתוריצי תא טילקהל ףא וא
 שושחת לא ןכלו ,המ-םושמ ורצקתי 'או10'-ן '848' ולא םיעקש םא םג בשחמל קזנ םורגל לכות אל
 .ךנוצר תא העיבשמה הקופתה יהמ אוצמל ידכ -- תוטנלמ

 : ליגרת
 .;ס5-אפאד תואלול תרזעב ,שדחמ רלהאמ לש הינופמיסה תינכת תא םושר .ו

 לש הנושארה הינופמיסה לכ תא אלא 'היולהה-שרמ' תא קר אל עימשיש ךכ בשחמה תא תנכת
 .רלהאמ
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 - תוינכת תרימש :20 קרפ

 פייט לע

 :תיצמת

 אופתספ ,טמתןעצ ,545 0

 - תוינכות לע אופ805 ןכ ,104ם ,54/8 עצבל ידכ תוטיטק-פייטב שומישל תויסיסבה תוטישה
 ףאו םדוק וב אורקל שי ןכלו אובמה-ןורפסב רומאה לע טסבתמ הז קרפ .אובמה-ןורפסב תורכזומ
 .הז קרפ תאירקב ךישמהל ןתנ םרטב םש רומאב תוסנתהל
 תנעטה ינפל בשחמב ויהש םימדוקה םינתשמה תאו תמדוקה תינכתה תא הטימשמ 1.04 יכ וניאר
 .ךכל תמרוג הניאש או!8865 תפסונ הרהצה תמייק ;םישדח םינתשמ םע השדח תינכת (1036:חַפ)
 םישדחבו רחאמ ץוחנ רבדה םאב םדוק הנתשמ וא תמדוק הרוש וא תינכת קרו ךא הטימשמ 8
 תחת פייט לע הרמשו 11 קרפבש 'היבוק'ה תינכת תא ספדה .הנתשמ םש וא הרוש רפסמ ותוא עיפומ
 :האבה תינכתה תא ץרהו סנכה תעכ ;"4/6" םשה

 1 ץחואד 1
 2 ץואד 2
 10 ץהחואד 0
 20 [םז א=0

 - הרהצהב /58[תצ 74/66" תפלחהב ךא ,תומיא תרטמל וליאכ ךשמה ןכמ רחאלו

 אום "066"

 16 תורוש םלוא ,יונש אלל ורתונ 2-ו ו תורוש יכ תוארל לכות (!:חַפ) תינכתה לש םושיר ךורעת םאב
 (281אד א -- הסנ) יונש אלל רתונ אוה םג א ,היבוקה-תינכתמ ולאב ופלחוה 2₪-ו
 :תוטיטקה-פייט םע הלועפל תושמשמה תורהצהה עברא לש תוטושפה תורוצה תא הכ דע תיאר

 .פייט לע םינתשמו תוינכת הטילקמ -- 55

 .בשחמב רבכ םיאצמנה ולא לומ פייטב םיטלקומה םינתשמהו תינכתה תא הוושמ -- /תתזפצ
 .הטיסקהמ םישדחב םתוא הפילחמו םימדוקה םינתשמהו תוינכתה לכמ בשחמה תא הקנמ -- 0-5
 רחאמ םינתשמ וא תורוש ,תוינכת קר תקחומ איהש הרבועה דבלמ 1042-ל המוד -- 8
 .השדחה תינכתב םג םיעיפומ הנתשמה-םש וא הרושה-רפסמו
 רמשת איה ויתחת תינכתה םשב הוולמ 54%8 :תזורחמב הוולמ ולא שקמ תולימ עבראמ תחא לכ
 שפחמ אוהש תעב .אוצמלו שפחל שרדנ בשחמה התוא תינכתה םשב םירחאה תשולש רובעו ,פייטב
 .וכרדב לקתנ אוה ןהב תוינכתה תומש תא סיפדמ אוה --
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 שרדנ בשחמה ותוא םשכ הקירה-תזורחמה תא ןייצל לוכי התא א!8865 ןכו 040 ,ץפפ1ת/ רובע
 .לקתי אוה הב הנושארה תינכתה תא ףולשיו ,םשל סחיתי אל זא בשחמה :שפחל
 :הרוצהמ איה 54%5-ל תירשפא הסרג

 5₪%5 תזורחמ 11אפ רפסמ

 104 ידי לע הרזחב ארקת רשאכש -- הזכ ןפואב תטלקומ ,וזכש הרהצה תועצמאב הרגאנש תינכת
 .דבל -- המצע תא ץירהל ליחתת השעמלו ,ןותנ הרפסמש הרושל דימ ץופקת איה (א/8865 אל ךא)
 עדימ יגוס ינש םימייק .ןהינתשמ םע תוינכת ויה פייטב ונרמש םתוא םידיחיה עדימה יגוס ,הכ דע
 .(8ע665) 'םיתב'ו (41ז3ע5) םיכרעמ -- םייורקה ןוסחאל םה"םג םינתנה םירחא
 :תצקמב הנוש ןפואב םילפוטמ םיכרעמה
 :54%5 תרהצהב 2414 תרזעב פייטב םיכרעמ רוגאל לוכי התא

 54%5 תזורחמ 013 ךרעמ םש 0

 .םיטושפ םיתב וא תוליגר תוינכת רובע ומכ קוידב ,פייטב רמשי הז עדימ ויתחת םשה היהת תזורחמה
 .5 לומיסב הוולמ תוא וא דבלב תוא אוהש ךכ ,רוגאל שקבמ התא ותוא ךרעמה תא רידגמ ךרעמה םש
 בייח התא ךא ,תיגול הניחבמ תלעות ירסח םתוא אוצמל יושע התא ;וירחאלש םירגוסה תא רוכז

 .בשחמה תדובע תא טשפל ידכ ןתוא םושרל
 -- אמגוד םשל ,םושרת םא .תזורחמהו ךרעמה םש ידיקפת ןיב לדבהה ךל רורב יכ אדו

 55 "פוסק 1 50

 ?810205" םשה תחת פייטב ותוא רוגאיו בשחמהמ פ ךרעמה תא לוטי 54% יזא

 \'חוזצ ''8וס995" הד ט()
 אצמי בשחמה רשאכ)

 5 ךרעמה לומ ותוא קודביו (0888!8 םשב ירפסמ ךרעמ -- 'אטחוטסז הזז :8/סָפָפ' ןייצי אוה ותוא

 104ם י'פוסָקקפ" 41 50)

 ,פ םשב םש םייקה ךרעמ טימשי -- ןורכזב יונפ םוקמ ונשי םאב -- ךכ רחאו ,פייטב ךרעמה תא אצמי
 .פ םשה תחת פייטהמ שדחה תא ןיעטיו ,הזכ ךרעמ םייק ןכא םאב
 .פייטב םירוגאה םיכרעמ םע א!8%65 הרהצהב שמתשהל לוכי ךניא
 דחא אצומו פייטב שפחמ בשחמהש תעב .ןפוא ותואב קוידב (תזורחמ) םיות ךרעמ רוגאל לוכי התא
 םיות-ךרעמ תנעטה תעב .ךרעמה םש וירחאלשכ (םיות-ךרעמ) *6313606ז 4119ע' עידוי אוה ,הזכש
 .םש ותואב תזורחמ לכ םג אלא ,םש ותוא לעב םיותה ךרעמ תא קר אל ןורכזהמ טימשי אוה
 אוה -- הז עדימ שמשמ המל תובישח לכ אלל עדימ תוסיפ תוריגאל תשמשמ (8ץ063) םיתב תריגא
 ,ךמצעב תאצמהש רחא רבד לכ וא ליעפמ-תרדגומ-הקיפרגב לומיס ,היזיולט תנומת תויהל לוכי
 :6005 תרזעב

 54% "'קוסזטז6" 6005 16384 ,2

 איהש) תבותכ תרדגומ תיב לכל ;(255 דע 6 םוחתב רפסמ אוהש) תיב איה ןורכזב עדימה תריגא תדיחי
 .(65535 דע 6 םוחתב רפסמ
 אוה ינשה רפסמהו פייטב רוגאל שי ותוא ןושארה תיבה תבותכ איה 6005 רחאל ןושארה רפסמה
 הגוצתה-ץבוקב ןושארה תיבה תבותכ איה 16364 ,ונלש אמגודב .רומשל שי םתוא םיתבה רפסמ
 קתעה םירמוש ונא השעמלש ךכ ,ובש םיתבה רפסמ וניה 6912 (היזיולטה תנומת תא ליכמה ץבוקה)
 .תוינכות תומש ומכ ןפוא ותואב לעופ "קזטו6" םשה .תאז הסנ ;היזולטה ךסמ לש
 ספדה ,הרזח תאז ןיעטהל ידכ

 04 "קוסט"ל 8
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 - הרוצב ,0005 רחאל םירפסמה תא רידגהל יאשר התא

 סם י'קסשוו6" 6005 הלחתה ,ךרוא

 רדגוהש םשל םימיאתמה פייטב םיתבה תא אצומ בשחמה רשאכ ;ןוחטב ימעטמ קר אוה ךרואה ןאכ
 --  (ךרוא'ב תרדגהש יפכ) הפצמ התא ול ךרואה לע הלוע פייטב םכרוא םאב םניעטהלמ ענמי אוה
 םהל קקזנ התאש ןורכזב םיעטק לע בתכי אוה הנעטהה תעבש ןכתיו ,תיפיצשמ בר עדימ םייקו רחאמ
 לע רתְנול לוכי התא .א דגק6 !096וחַק 6זזסז האיגש חווד גיצי בשחמה .וקחמי יכ הצור ךניא רשאו --
 .םימייקה םיתבה לכ תא ארקי בשחמה זאו 'ךרוא'ה
 הנוש תויהל הלוכי וז תבותכו -- ןושארה תיבה ןעטוי הילא תבותכה תא הגיצמ 'הלחתה'ה
 הז ךרע - טימשהל לוכי התא םיהז םהינש םא רשאכ ,פייטל הזה תיבה קתעוה הנממ תבותכהמ

 .ם040 תרהצהמ

 50%5מא 5-ֶב ופילחהל לכות יכ דע הנומתה תנעטהו תריגאל ליעי הכ אוה 600 ,16384 ,2

 :אמגוד םשל
 55 ''כוסזטז'" 6

 100 ''כוסזטזפ" 6

 ךכ ,פייטב תאצומ איה םתוא תומשה תא תבתוכ /פאותצ -- לעפי אל /581:צ ובש רידנ הרקמ והז
 ךילע םירחאה םירקמה לכב .לשכנ תומיאהו הנתשה הגוצתה ץבוק ,תומיאל עיגמ איה רשא דעש
 .54/5-ב שמתשמ התאש תע לכב /5ת1תץ-ב שמתשהל
 .וללה תורהצהה עברא לש המלש תיצמת תשגומ ,ךשמהב
 ךירצ אוה .הטיסקב עדימה רגאנ ויתחת םשל סחייתמ אוהו אוהשלכ תזורחמ-יוטב -- ושורפ 'םשי
 .שומישב םיאצמנ םינושארה הרשעה קר םהש ,45011 דוקמ םיות לולכל
 ,םיירפסמ םיכרעמ ,(וידחי) םינתשמו תוינכת :פייט לע הריגאל םינתנה עדימ יגוט העברא םימייק
 .םייאמצע םיתבו םיות-יכרעמ
 םה -- רדגומ גוסו ןותנ םש תחת עדימ תאיצמל פייטב םיקרוס או8808-ו 100 ,ץמתןתץ-ש תעב
 'קזסָפזּגחו'"ְּכ גצומ עדימה גוס .שופיחה ןמזב םילקתנ םה וב עדימה לכ תומשו יגוס תא ךסמב םיסיפדמ
 םשה םאב .(םיתב) '8ץו65*' וא (םיות-ךרעמ) (הגז36ז6ז 47137 ,(ירפסמ ךרעמ) 'זצטתוטסז 4113ץ' ,(תינכת)

 .ומשמ םלעתהב -- בשחמה ןמ ףלשנ רדגוהש גוסהמ ןושארה עדימה ,הקירה-תזורחמה היה

5 

 .םיות רתויוא 11 ללוכ וא קיר"םשה רשאכ לבקתי ? האיגש חווד .ןותנ םש תחת פייט לע עדימ תרמוש
 לע שקה תאז רחאלו ,פייטה תא לעפה) 5137 136 ,106ח קז655 גה ₪6 : הרעהה תא דימת הגיצמ 5
 .עדימה תא רוגאל ליחתת םרטב שקמ לע השקהל הניתממו (אוהשלכ שקמ
 :םינתשמו תינכת .ו

 54%5 םש

 .ליגרה ןפואה אוה

 54% םש 11א8 הרוש רפסמ

 - הארוהה תיטמוטוא תעצבתמ 100 רחאלש -- ךכ םינתשמהו תינכתה תא תרגוא

 00 10 ל"נה הרוש רפסמ

 ץירת איה ןעטות תינכתהש רחאלש ךכ ,5/54% םש 11א8 1 -- הרהצהל ההז - 55 םש אש
 .הלחתהה ןמ המצע תא

17 



 :םיתב .2
 54/5 םש 6025 הלחתה ,ךרוא

 .יהלחתהי'ל הוושה תבותכמ 'ךרוא'ל הוושה םיתב רפסמ תרגוא

 5%5 םש 5 5

 -- הרהצהל ההזה

 54/5 םש 0005 16384 ,2

 .פייטב היזיולטה ךסמ תא תרגוא

 :םיכרעמ 35

 54%5 םש 014 תוא 0

 58%5 םש 4714 תוא 50)

 .'םשיב תולת לכ ,רוכזכ ,ןיא ןהלש -- 5 ףורצב תואה וא ,תואה אוה ומשש ךרעמה תא תורגוא

 :ץםתןזצ
 31376 חוודל האיבמ תומיאב החלצה יא .ןורכזב רבכ אצמנה עדימה דגנכ פייטבש עדימה תא תקדוב

 1030והַק זז

 :םינתשמו תינכת 1

 51+ םש
 :םיתב .2

 /פתןפע םש 6025 הלחתה ,ךרוא

 .8 - האיגש חווד לבקתמ ,רפסמב 'ךרוא'המ לודג -- 'םשיל םימיאתמה םיתבה רפסמ םאב
 .יהלחתהיה תבותכמ לחה ןורכזבש ולאל האוושהב םתוא תנחוב איה םירחא םירקמב

 /פאןאע םש 6005 הלחתה

 .יהלחתה'ה תבותכב םיליחתמה ,ןורכזב ולאל סחיב 'םשיל םימיאתמה םיתבה תא תנחוב

 ?םתואצצ םשש 5

 ןושארה תיבה רגאנ הנממ תבותכהמ לחה ,ןורכזבש ולא דגנכ-רדגוהש 'םשיב םיתבה תא תנחוב
 .םייטה לעש

 /58ןאצ םש 5655א 5

 - הרהצהל ההז

 ?פת[תצ םש 6005 16584 ,2

 .תומיאה תא עצבל חילצת אל ,הרומג תואדווב םלוא
 :םיכרעמ 3

 /םאזתצ םש 0414 תוא ()

1068 



 ?פא[תץצ םש 2419 תוא 5 ()

 .ןורכזבש 5 ייולב 'תוא'ה וא ,'תוא'ה דגנכ ךרעמה םש תא תונחו

0 

 :םינתשמו תינכת 0

 10840 םש

 יםשיל המיאתמה הינתשמו תינכתה תא הניעטמו םימדוקה םינתשמהו תינכתה תא הטימשמ

 הרושל תיטמוטוא הציפק עצבתת 54%5 םש ,1]אפ תועצמאב הרגאנ תינכתה םאב ;פייטהמ

 .הז םוקממ תינכתה תצרהו תרדגומה

 ק שש -- הז הרקמב .הינתשמו השדחה תינכתל םוקמ ןיא םאב לבקתי 4 05 0[ חופחוסוע האיגשה חווד
 .ןורכזהמ וטמשוי אל הינתשמו תמדוקה תינכתה
 :םיתב

 1040 םש 0005 הלחתה ,ךרוא

 הרקמ לכב .8 האיגש חווד לבקתי -- רפסמב 'ךרוא'המ לודג 'םשיל םימיאתמה םיתבה רפסמ םאב
 תובותכ ויהש תורוש לע םג הביתכ ךות -- 'הלחתה'ה תבותכמ לחה ןורכזל ונעטי םה ,רחא
 .םדוקמ

 10340 םש 6005 הלחתה

 הביתכ ךות - יהלחתה'יה תבותכמ לחה ,ןורכזב פייטהמ 'םשיל םימיאתמה םיתבה תא הניעטמ

 .םדוקמ תובותכ ויהש תורוש לע םג

 10840 םש 5

 ןושארה תיבה הנממ תבותכהמ לחה ,ןורכזב פייטהמ 'םשיל םימיאתמה םיתבה תא הניעטמ

 .םדוקמ תובותכ ויהש תורוש לע םג הביתכ ךות ,ןעטוה -- פייטב רגאנש

 :םיכרעמ 3

 0040 םש 4148 תוא 0

 וא

 1040 םש 0414 תוא 50)

 .פייטב ורגאנש ולאמ םישדח תורצוויו ,5 ייולב תוא וא -- 'תוא' יורקה םייק ךרעמ לכ תוטימשמ
 ךרעמ .םישדחה םיכרעמה רובע םוקמ רתונ אל םאב לבקתי 4 סו 0 חו6חוסזע האיגשה חווד
 .וטמשוי אל םימדוק

 את

 .ןורכזהמ םדוק עדימ תטמשה אלל פייטהמ שדח עדימ הניעטמ
 :םינתשמו תינכת

 אות םש

 וא תינכותה תורוש לע הביתכ ךות ,ןורכזב רבכ תמייקש וז םע רדגוה המשש תינכתה תא תדחאמ

 ולאל םימיאתמ הינתשמ תומש וא הלש תורושה ירפסמ רשא הנשיה תינכתה לש םינתשמה

1.09 



 .השדחה תינכתב םימייקה

 0% תו6תוסש האיגשה חווד

 שדחה תינכתלו הינתשמו

 :םיתב .2
 ירשפא-יתלב

 :םיכרעמ .3
 .ירשפא יתלב

 קיפסמ םוקמ ןיא רשאכ לבקתמ 4 0,

 .םתומלשב -- .הינתשמו ה
 ו הנשיה תינכתל - ]ןורכזב

 :םיליגרת

 ךממ שקבת ,הטיסקבש תוינכתה ראש תמישר תא גיצת הנושארה תינכתה הבש הטיסק ךורע 1

 .התוא ןיעטת -- ףוסבלו תינכת רוחבל

 ודמעי אל םה ,םלוא .ךכב ודמעי םה :ואפוץ ספדה רחאו 14 קרפמ טמחשה ילב תקיפרג תא אבה

 ךרדה .0008 םע 55 תרזעב םייטב םרמשל ךילע ,םרמשל ךנוצרב םאב ;בשחמה יובכ ינפב

 :תרזעב איה -- םייפרגה םילומיסה 21 לכ תא רוגאל רתויב הלקה

 5/5 "686857 0005 ₪58 "ג" ,8

 - וירחאלש

 םא[תצ 60658" 5

 איה רוגאל שי ותוא ןושארה תיבה תבותכ .הנומתה תריגא םשל -- םיתבה תריגאל ךרדה יהוז

 "058 ג"

 (ליעפמה-רדגומ) יפרגה-לומיסה תינבת תא םירידגמה םיתבה תנומש ןיבמ ןושארה לש תבותכה

 ,סייפרגה םילומיסה 21-מ דחא לכל םיתב הנומש -- 8-21 אוה רוגאל שיש םיתבה רפסמו ,ןושארה

 -- הרהצהב ללכ ךרדב שמתשת -- הרזח ןועטל ידב
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 תיניש םאב וא ,תרחא ןורכז תלובק לעב 2% 5ק600זטחו בשחמל הרזח תינכתה תא ןעטת םאב ,םלוא

 ןווכמב תאז עצבל בייח התא) תושדח תובותכל ליעפמה"תרדגומ-הקיפרגה לש תונושה תובותכה תא

 :האבה הרוצב שמתשהלו רתוי ריהז תויהל ךילע ,(רתוי תמהקתמ הקינכט תרזעב

 0 ג "606887 6005 058 "ג"

 .הנוש תבותכל ןעטות הקיפרגהש הדבועה םויק תא תרשפאמ 8

 תספדמה :21 קרפ

 :תיצמת

 60צ ,11157 ,(תתזאד

 המכב שומישב תאצמנ קא -ש תורמל ,84516 תפשב תויטרדנטס ןניא ולא תורהצה :הרעה

 .םירחא םיבשחמ

 תא הסכמ הז קרפ .הלעפה תוארוה -- הל ףסונב ךתושרב ואצמי ,2א -- תספדמ ךתושרב םאב

 .וז תספדמ ליעפהל תושרדנה 84510-7ה תורהצה

 לע תולעופ ןהש הדבועה רבלמ ,1157-ן ק8זא -- ומכ קוידב ןה 11151-ן 199181 -- תונושארה יתש

 3/5167ה תפש האצמוה רשאכ .תירוטסיה הביסמ אוה 1 תואה לש הפורצ .ךסמה לע םוקמב תספדמה

 תמאב היה ?אזאד ןכלו ,הייולט ךסמ םע אלו -- תילמשח הביתכ תנוכמ םע קר הלעפ איה

 הריהמ הרוש-תספדמב רזעית ,הבר -- טיפדתש עדימה תומכ םאב .'ספדה' תילולימה ותועמשמב

 הרושה תספדמ תועצמאב ספדה : התועמשמ 171% הרהצההו ,בשחמל רבוחתש (056 ]חס קז1ח(6ז)

 .(.1ח6)

 :אמגודכ וז תינכת הסנ

 10 | קחואד 'י'דחופ סזסטזההה''.'
 20 ד

 30 ! קהחואד *"*'כזוחז< סט+ +6 6ההז8010ז 561." '

 40 08 ח=32 70 5

 50 !ץחואד 686 ח;
 60 אםאד ח

 לע תוארל ידכ 1151 ספדה -- אמגודל .היזולטה ךטמ לש קתעה הסיפדמ ,602% ,תישילשה הרהצהה

 -- ספדה רחאו וז תינכת םושיר תא ךסמה

0 

 םינקורתמ ולאו רחאמ ,תיטמוטוא בשחמה גיצמ ןתוא תומישרה םע תלעופ הניא 607% יכ בל םיש

 ךכב חוכשלו 111517-ב רזעהל וא הליחת 1187-ב שמתשהל ךירצ התא .הדוקפ תעצובמש תע לכב

 .00-מ
 (52405 םע 6425 511171) 88848 שקמה תרזעב -- התלועפ תעב תספדמה תא רוצעל לוכי התא

 ךישמיו טלפה לכ תא דבאי בשחמה ,בשחמל תרבוחמה תספדמ אלל ולא תורהצה עצבמ התא םאב

 :תאז הסנ .האבה הרהצהה םע האלה

 10 ;08 ח=31 דס 0 5דםק -1

 20 ץהואז גד 31--ח,ה; 078% (6005 ''0"+ח);
 30 אםאד ח



 .השדחה תינכתב םימייקה

 0% תו6תוסש האיגשה חווד

 שדחה תינכתלו הינתשמו

 :םיתב .2
 ירשפא-יתלב

 :םיכרעמ .3
 .ירשפא יתלב

 קיפסמ םוקמ ןיא רשאכ לבקתמ 4 0,

 .םתומלשב -- .הינתשמו ה
 ו הנשיה תינכתל - ]ןורכזב

 :םיליגרת

 ךממ שקבת ,הטיסקבש תוינכתה ראש תמישר תא גיצת הנושארה תינכתה הבש הטיסק ךורע 1

 .התוא ןיעטת -- ףוסבלו תינכת רוחבל

 ודמעי אל םה ,םלוא .ךכב ודמעי םה :ואפוץ ספדה רחאו 14 קרפמ טמחשה ילב תקיפרג תא אבה

 ךרדה .0008 םע 55 תרזעב םייטב םרמשל ךילע ,םרמשל ךנוצרב םאב ;בשחמה יובכ ינפב

 :תרזעב איה -- םייפרגה םילומיסה 21 לכ תא רוגאל רתויב הלקה

 5/5 "686857 0005 ₪58 "ג" ,8

 - וירחאלש

 םא[תצ 60658" 5

 איה רוגאל שי ותוא ןושארה תיבה תבותכ .הנומתה תריגא םשל -- םיתבה תריגאל ךרדה יהוז

 "058 ג"

 (ליעפמה-רדגומ) יפרגה-לומיסה תינבת תא םירידגמה םיתבה תנומש ןיבמ ןושארה לש תבותכה

 ,סייפרגה םילומיסה 21-מ דחא לכל םיתב הנומש -- 8-21 אוה רוגאל שיש םיתבה רפסמו ,ןושארה

 -- הרהצהב ללכ ךרדב שמתשת -- הרזח ןועטל ידב

100 66 

 תיניש םאב וא ,תרחא ןורכז תלובק לעב 2% 5ק600זטחו בשחמל הרזח תינכתה תא ןעטת םאב ,םלוא

 ןווכמב תאז עצבל בייח התא) תושדח תובותכל ליעפמה"תרדגומ-הקיפרגה לש תונושה תובותכה תא

 :האבה הרוצב שמתשהלו רתוי ריהז תויהל ךילע ,(רתוי תמהקתמ הקינכט תרזעב

 0 ג "606887 6005 058 "ג"

 .הנוש תבותכל ןעטות הקיפרגהש הדבועה םויק תא תרשפאמ 8

 תספדמה :21 קרפ

 :תיצמת

 60צ ,11157 ,(תתזאד

 המכב שומישב תאצמנ קא -ש תורמל ,84516 תפשב תויטרדנטס ןניא ולא תורהצה :הרעה

 .םירחא םיבשחמ

 תא הסכמ הז קרפ .הלעפה תוארוה -- הל ףסונב ךתושרב ואצמי ,2א -- תספדמ ךתושרב םאב

 .וז תספדמ ליעפהל תושרדנה 84510-7ה תורהצה

 לע תולעופ ןהש הדבועה רבלמ ,1157-ן ק8זא -- ומכ קוידב ןה 11151-ן 199181 -- תונושארה יתש

 3/5167ה תפש האצמוה רשאכ .תירוטסיה הביסמ אוה 1 תואה לש הפורצ .ךסמה לע םוקמב תספדמה

 תמאב היה ?אזאד ןכלו ,הייולט ךסמ םע אלו -- תילמשח הביתכ תנוכמ םע קר הלעפ איה

 הריהמ הרוש-תספדמב רזעית ,הבר -- טיפדתש עדימה תומכ םאב .'ספדה' תילולימה ותועמשמב

 הרושה תספדמ תועצמאב ספדה : התועמשמ 171% הרהצההו ,בשחמל רבוחתש (056 ]חס קז1ח(6ז)

 .(.1ח6)

 :אמגודכ וז תינכת הסנ

 10 | קחואד 'י'דחופ סזסטזההה''.'
 20 ד

 30 ! קהחואד *"*'כזוחז< סט+ +6 6ההז8010ז 561." '

 40 08 ח=32 70 5

 50 !ץחואד 686 ח;
 60 אםאד ח

 לע תוארל ידכ 1151 ספדה -- אמגודל .היזולטה ךטמ לש קתעה הסיפדמ ,602% ,תישילשה הרהצהה

 -- ספדה רחאו וז תינכת םושיר תא ךסמה

0 

 םינקורתמ ולאו רחאמ ,תיטמוטוא בשחמה גיצמ ןתוא תומישרה םע תלעופ הניא 607% יכ בל םיש

 ךכב חוכשלו 111517-ב רזעהל וא הליחת 1187-ב שמתשהל ךירצ התא .הדוקפ תעצובמש תע לכב

 .00-מ
 (52405 םע 6425 511171) 88848 שקמה תרזעב -- התלועפ תעב תספדמה תא רוצעל לוכי התא

 ךישמיו טלפה לכ תא דבאי בשחמה ,בשחמל תרבוחמה תספדמ אלל ולא תורהצה עצבמ התא םאב

 :תאז הסנ .האבה הרהצהה םע האלה

 10 ;08 ח=31 דס 0 5דםק -1

 20 ץהואז גד 31--ח,ה; 078% (6005 ''0"+ח);
 30 אםאד ח



 תיתחתל דע הנוילעה תינמיה הניפהמ -- הטמ יפלכ ןוטכלאב םיכשמנה םיות לש תינבת לבקתת
 .ךסמה תא 66101]) 'ילגלגל' שקבמ התא םאה -- הלאשב ךילא הנפת תינכתה רשאכ ,ךסמה
 .םדוקמכ קוידב ויהי תינכתה לש היעוציב .148 ח-ֶל 26 הרושב 47 31-ה ,ח תא הנש תעכ
 לכ הל ןיא רשא 4601? הלאשה עיפות אל םעפה .121אַד-ְל 26 הרושבש 281א] תא הנש תעכ
 .0 דע ץ תויתואה םע ךישמת תינבתהו ,תספדמב תועמשמ
 .םילומיט לש תחא הרוש קר לבקתת תעכ .1281א1 םע ןיידע ,4ד 31-ה ,ח-ל 148 ה תא הנש תעב
 אוה הליחת אלא ,דימ ספדומ וניא [.981אַד-ִמ האצותכ טלפהש הדבועב הצוענ רצונש לדבהל הביסה
 תטפדמל חולשל שקבמ בשחמה םתוא םיות לש המלש הרוש תריגאל דע -- (פט/61) ץצוחב ןגראתמ

 :תעצבתמ הספדהה .תספדמל השיג עוציב תעב
 ,אלמ ץצוחה רשאכ ()

 ,הדוקנ-קיספב וא קיספב תמייתסמ הניאש 128]א1 תרהצה תובקעב (₪/)
 וא ,השדח הרוש שרוד 148 טרפ וא שרג ,קיספ רשאכ ())

 .ןיידע וספדוה אלש םיות ורתונ םאב ,תינכתה ףוסב (א)
 רפסממ םימלעתמ ,41 יבגל .וניזח וב ןפואב תלעופ 18 םע ונלש תינכתה עודמ ריבסמ - | ()
 תא לבקמ (ךטמב םוקמב תספדמב רבודמהש אלא ,281אַד-ֶה םוקימ ומכ) 1291אַד-ֶה םוקימו ,הרושה
 .תספדמל חלשהל הרושל םורגל לוכי וניא -- 41 טירפ .הדומעה רפסמ ךרע

 : ליגרת
 .002צ-ְב שומישו 17 קרפבש תינכתה תצרה י"ע 51א היצקנופה לש ףרג ספדה 3
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 :ףסונ יפקה דויצ :22 קרפ

 .2א-5ק600שטו-ל רבחל לכות ותוא ףסונ דויצ םייק
 וב ןבומב -- רתוי הברה שימג אוהו בר עדימ תריגאל ןקתה וניה (2% -א116700ז/6) ריעזה-טקסידה-ןנוכ
 00 ,ץמתושצ 54/5 דבלמ -- לעופ אוה ןמע תורהצהה .תוטיסקה פייטמ -- וב שמתשהל ןתנ
 .ןאאמצ5 ןכו [אפסד ,115ד ,תתזאד -- ןה אםתסםךר

 ; םהיניב "חחוש"ל םילוכי םהש ךכ -- 2% 566זזטחו יבשחמ רפסמ רוביחל תשמשמ (א6פ018) תשרה
 .םלוכ רובע דחא טקסיד-ןנוכב שומישה אוה ךכל דחא שומיש
 בשחמה תא רושקל ךל תרשפאמה תינקת רוביח תרוצ וניה -- 85 232-טרדנטסב (!ח6:1466) קשממה
 רובע דחוימב וננכות אל ןה םאב ףא -- תופסונ תונוש תונוכמו םיבשחמ ,תוספדמ ,םישקמ חול םע
 22 50660זטחו

 אלל שומישל תונתנ ןניא ךא ,םישקמה חולב רבכ תומייקה ,תופסונ שקמ-תולימב ושמתשי וללה
 .ת0או ד ,ןכו 67 ,םתג5פ ,אוסטמ ,6055 8 ,ספפא 8 -- ןה וליא :םיפסונה - םירשקה
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 :טלפו טלק :23 קרפ

 :תיצמת

 סטצד

 זא

 .ק0א8-ְו 258% תרהצהה תרזעב ןורכזב -- (84א-ב תוחפל ךכ) בותכלו ןורכזהמ אורקל לוכי בשחמה
 יכ קר עדוי אוה ;ללכב ןורכז םייק םא ףא וא 54% ,א0א/ אוה ןורכזה םאב בושח הז ןיא ומצע בשחמל
 לכ ןיא ונכותל םא םג) תיב אורקל לוכי אוה ןהמ תחַא לכמשכ -- ןורכזב תובותכ 65536 תומייק ורובע
 טלפ/טלק יִטְרּוּפ 65536 םימייק ,ןיטולחל יגולנא ןפואב .(םשריא דבאי םא םג) תיב בותכלו (תועמשמ
 ,םישקמה חול ןוגכ םינוש םיטנמלא םע תרושקת תריציל בשחמה תא םישמשמה -- (1/0-קסזזפ)
 .[א היצקנופהו 001 הרהצהה תרזעב בשחמה ידי לע הטילשל םינתנ ולא םיטנמלא ;תספדמה
 :ץפפא היצקנופל המודה היצקנופ הניה זא

 [א תבותכ

 .הז טרופמ הארק איה ותוא תיבה איה התאצותו טרופה תבותכ ,דחא טנמוגרא -- היצקנופל
 :20%5-ְל המודה הרהצה איה סעד

 00717 תבותכ ,ךרע

 ללכב יולת -- וז תבותכ תשרופמ וב ןפואה .הרהצהב הרדגוה ותבותכש טרופל ךרעה תא הריבעמ
 תא שוחל דאמ -- לק הז בשחמב .תועמשמ התוא היהת תונוש תובותכל ,תובורק םיתעל ;בשחמה
 .הזב הז םייולת-יתלב תויהל םיטונ םמצע םיטיבה ןהב יראניבה דוקב תובותכ ןהו רחאמ תובותכה
 (תבותכ -- 401658 תועמשמב 4-ב שומישב) הנכנ םתואש ,םיטיב 16 םימייק

15, 14, 13, 80 

 .םיבושחה םה 44 ןכו 43 ,42 ,41 ,6 םיטיב .האלה ךכו ישילשה 42 ,ינשה 41 ,ןושארה טיבה אוה ₪
 .רדגומ אוהשמ עצבל וילע יכ בשחמה רובע רבדה תועמשמ ,₪ אוה םהמ דחא םא ךא ,1 ללכ ךרדב םה
 םיטיבה תשמחמ דחאמ רתוי אל ןכלו ,תינמז-וב דחא טנמלאמ רתוי םע קסעתהל לוכי וניא בשחמה
 הקינורטקלאב ףשא התא םאש ךכ ,םימלעתמ 7-ו 46 ,45 םיטיבמ .תינמזרב ₪ תויהל יאשר ולאה
 לש הלופכמ תוחפ 1 הניהש וז איה שומישל רתויב הבוטה תבותכה .ךמצעב םהב שמתשהל לכות
 .ףסונ עדימ קפטל-ידכ םיתעל םישמשמ האלהו 49 ,48 םיטיבה .1 םלוכ 44 דע 46-ש ךכ ,32 רפסמה
 הלימהמ ע) ₪7 ,06 ....₪1 ,6 הרוצב ללכ ךרדב םינמוסמ וליאו ,םיטיב 8 ליכמ בחכנ וא ארקנש תיבה
 .(עדימ -- 4

 .שומישב םיאצמנה םיטרופ לש תובותכ תמישר ונינפל
 םישקמה חול .548 -- עקשה תאו םישקמה-חול תא ארוקה ([הֶסט) טלק תובותכ לש ףסוא םייק
 :םישקמ 5 םהמ דחא לכבש תורוש-יאצח 8-ל קלוחמ
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 וא 65278 הרושה תיצחמ תא ארוק 65 5/1וד זס צ

 וא 65622 הרושה תיצחמ תא ארוק | 4 10 6
 וא 64518 הרושה תיצחמ תא ארוק 0 ז
 וא 63486 הרושה תיצחמ תא ארוק | 1 זס 5
 !א 61438 הרושה תיצחמ תא ארוק 6 זס 6

 וא 57342 הרושה תיצחמ תא ארוק 7

 וא 49156 הרושה תיצחמ תא ארוק =א\זפמ וס 4

 ןא 32766 הרושה תיצחמ תא ארוק 570 זס 8

 .(7 דע 6 םותב ח רובע 254+256* (255--2 ?ה) ןה ולא תובותכ)
 רובע כ₪ -- הנותנה הרושה תיצחמב םישקמה תשמחל םימיאתמ ₪4 דע ₪ םיטיבה ,ארקנש תיבב
 אוה 06 .אל םאב 1 ,ץוחל שקמה םאב ₪ אוה טיבה .זכרמל בורקה שקמה רובע ₪4 ,ינוציחה שקמה
 .548 -- עקשב ךרעה
 יעבצ תא רידגמ ןכ ומכו (53) או16 עקשה תאו (04) לוקמרה תא ליעפמ -- 254 תבותכב טלפה טרופ
 .(כ2 ,1 ,סש) לובגה
 תעיבקב תאטבתמ האירקה :האירקב ןהו הביתכב ןה תספדמה תא ליעפמ 251 תבותכב טרופה
 .הספדהל עדימ תחלוש הביתכהו ,ףסונ עדימ לבקל הנכומ תספדמה םאה הדבועה
 .22 קרפב ורכזוהש םיפסונ םייפקה םינקתה םישמשמ 239-) 247 ,254 תובותכב םיטרופה
 האבה תינכתה תא ץרה

 19 -0₪ה ח=0 דס 7: ו חה!1-זסשצ הטחו טסו

 20 [ ₪7 255(*254+256=8--2 ] ח)

 39 ץהואד גד 0,6; וא 8: 60 דס 0

 רחאו 885% שקה ,תורושה-יאצחמ םמעתשת םאב .םינוש םישקמ לע הציחל ךות המע עשעתשהו

 - ספדה

 אפאד ת

 השעמלש ךכ ,בשחמה לש ירוחאה ודיצמ םלוכ םיפושח בשחמה לש תבותכהו עדימ ,הרקבה יוק
 תרמוח ,םיתיעל .280 רוטסורפ-ורקימה םע עצבל לכותש רבד לכ טעמכ 5ק6טחו"ָה םע עצבל לכות
 .280 םע םיירשפאה םירבד עצבלמ עירפת בשחמה
 :רוחאמש םירובחה תמיכס ןלהל

 תז הגה הסה6 | טאח -וש הפה
 גופאו3 7 ,ץירחסט םו 02 06 05 03 0 חש הס אה - +2 8 80

 414 412 54 9/ץירחסש 0 66 40 גו 42 3 סש צ צ ָט ₪656ז 27 6 25 24 | 80056א הוו

 08066 צוספס ב 5 39
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 ןורכזה :24 קרפ

 :תיצמת

 זו

 יושע התא .255 דע ₪ םוחתב םירפסמ -- ונייהד ,(פעַז65) םיתבב לכה רגאנ ,בשחמה ךותב ,קומע
 םיתב לש ףסואל ומגרות ולא לכ םלוא ,ןוזמה יקפס תובותכ תא וא רמצה ריחמ תא תרגא יכ בושחל
 .ומצע בשחמה האורש המ םה םיתבו -
 תנתנ תבותכהש ךכ) תקע \ דע ₪ םוחתב רפסמ איהש ותבותכ תמייק -- תיב רוגאל ןתנ וב םוקמ לכל
 ,תורפסוממ תובית לש הכורא הרושכ ןורכזה תא תוארל יאשר התאש ךכ ,(םיתב ינשכ -- הריגאל
 - 16% לדוגב יטרדנטסה 54%/-ב .תוהז תוביתה לכ אל .דחא תיב ליכהל הלוכי ןהמ תחא לכש
 ,84א1 תובית ןה 7977 ה דע 4066 -ְמ תוביתה .ןלוכ תורסח 7771 דע 8066ת-מ תוביתה
 - 0% תובית ןה 3299 \ דעו ש-ֶמ וליאו ,הבית לכ לש הנכות תא תונשל לוכי התאש -- ותועמשמש
 תיכוכז הסכמ תולעב תוביתכ ,םייקה ןכותב שמתשהל קר אלא ,ןנכות תא תונשל תורשפא ןיא ןהלש
 .וחתפל ןתנ אל רשא

 חסאו םחג\ו שומישב אל

 נה
 יי

 הביתה תבותכ אוה הלש טנמוגראה :תפמא היצקנופב םישמתשמ -- הבית לש הנכות תא ןוחבל ידכ

 תאו) סאו-ב םינושארה םיתבה 21 תא הסיפדמ האבה תינכתה ,אמגודל .הביתה ןכות איה התאצותו

 :(םהיתובותכ

 10 קחואד '200655"; ד 8 8; זס"
 20 ₪08 0=3 ד0 0

 30 קחואז 8; ד 8; ₪5 8
 40 שאז 8

 בטיה םתוא םיניבמ בשחמב םיינורטקלאה םיביכרה םלוא ,ךרובע תועמשמ ירסח םהו ןכתי ולא םיתב

 .עצבל שי המ תורמואה תוארוהכ -

 :חתרוצש 20% הרהצהב שמתשנ ,(84א/ איה םאב) הבית לש הנכות תא תונשל ידכ

 20%5 תבותכ ,שדח ןכות

 - רמאת םאב ,אמגודל .םיירפסמ םייוטבל תומש םה 'שדח ןכות'ו 'תובותכ' ,רשאכ

 קסאם 316 7
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 - ספדה .57 שדחה ךרעה תא לבקי 3וששש ותבותכש תיבה

 . ץאואד קמפא 31ששש

 םוחתב תויהל בייח שדחה ךרעה .(תימרת לכ ןיא יכ חכווהל ידכ םירחא םיכרע הסנ) .ךכב חכווהל ידכ
 9 .256 ול ףסונ יזא ילילש אוה םאבו ,+255 דע -5
 תלוכיו ;וב שמתשהל דציכ עדת םאב בשחמה ינפ לע םוצע חוכ ךדיב תנתונ 20%5 עצבל תלוכיה
 ךרע תלבקו הנוכנ אלה תבותכב 20% עוציב ידי לע ,דאמ לק .דציכ עדת אל םאב -- דאמ דע תינסרה
 קזנל םורגל לוכי ךניא ,ךלזמל .תובר הספדה תועש ךממ ולזגש דאמ תוכורא תוינכת דבאל ןוכנ-אל
 .בשחמל אוהשלכ
 .ןיינעמ עמשנ הז ןיא םאב תאז אורקל חרטת לא ךא ,8/-ְב םישמתשמ דציכ טורפב תעכ ןחבנ הבה
 .םינוש עדימ יגוס תריגא תרטמל (הלודגה המרגאידב גצומש יפכ) םינוש םירוזיאל קלוחמ ןורכזה
 י"ע לשמל) ףסונ עדימ סינכת םא ךא ,רוגאל םיכירצ םה ותוא עדימה רובע םיד םילודג םניה םירוזיאה
 -- הדוקנה לעמ היהש לכ תזזה ידי לע חוורמ רצונ ,תמיוסמ הדוקנב (הנתשמ וא תינכות תרוש תפסוה
 * .הטמ יפלכ עוני םיאתמה קלחה ,תינכתה ןמ עדימ טימשת םאב ,הכופה הרוצב .הלעמ יפלכ
 אל חטבלש ךכ ,תנרקסמ הרוצב ךורע אוה:,היזיולטה תנומת תא רגוא (4:8ק127-86) הגוצתה ץבוק
 לכשכ תודוקנ 88 לש יעוביר ךרעמכ רדגומ ךסמב ות םוקימ לכ .ת0א5-ְו פפפא תא וילע עצבל הצרת
 ,םיתב 8 ידי לע תינבתה תא רוגאל ןתנ יראניב םושיר תרזעב ;('וידי) ו וא (יריני) ₪ תויהל הלוכי הדוקנ
 דב תומאותה תורושה .דחיב ןורכזב םירוגא םניא וללה םיתבה 8 ,םוקמ לכמ .תודוקנ תרוש לכל דחא
 ןרקה לש הקירסה תרוצל םאתהב ,םיתב 32 לש ףצרכ דחיב תורמשנ תחא הרושבש םיותה 2
 תורוש 24-מ תבכרומ הלוכ הנומתהו רחאמ .ןימיל לאמש דצמ -- היזיולטה ךסמ ינפ לע תינורטקלאה
 רחא דחא םיאתמה רדסב רמשי ,תוקירס 172-ללוכה ךסהש ךכל תופצל יושע התא ,תוקירס 8 תונב
 תוקירסה ןכמ רחאל ,7 דע ₪ תורוש לש ןוילעה-הצקב תוקירסה תועצבתמ הליחת .תיעט ןכבו ;ינשה
 רזוח ןכמ רחאל ;7 דע 6 תורוש לש ןותחתה הצקב תוקירסל דע האלה ךכו 7 דע ₪ הרוש לש תואבה
 בשחמל ליגר התא םאש איה ךכמ הנקסמה .23 דע 16 תורושב ףוסבלו 15 דע 8 תורושב ךילהתה
 -ְן 50855א5-ַב שמתשהל לגרתהל ליחתהל ךרטצת ,ךסמה רובע 20%9-ְו תםםא-ְּב שמתשמה
 .ץסזאד-ן פ07 וא ,ןמוקמב תאזאד גד

 הרוש רחא הרוש תורגאנ ולא .4דדא לש טמרופה תרזעב ,ות םוקימ לכל -- דועו םיעבצה ןה תונוכתה
 .ורמשיש הפצמ התא וב רדסב
 .תספדמל םיעדוימה םיותה תא רגוא (קזוחושז פט/6ז) תספדמה-ץצוח

 םה .תעכ אצמנ אוה בצמ הזיאב בשחמל םינייצמה םינוש עדימ יקלח םיליכמ תכרעמה ינתשמ
 ,/ 485 ,עא06 ,601145 :םיורקה) המכ םנשי יכ בל םיש התע תעל ךא ,טרופמב אבה קרפב םיעיפומ
 ינתשמ םניא ולא .ןורכזב םינושה םירוזיאה ןיב תולודגה לש תובותכה תא םיליכמה (דועו ,5-[[אפ
 .בשחמה ידי לע ורכוי אל םהיתומשו 6
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 | הצתה ץבוק | =  תואכת = | תטפדמה ץצוח תכרעמה ינתשמ

| | | 4 22008 20006 222 2204 

. 0 \/ / 8 - 
 ל עדימ ו | וסחמ הטש [תינסחמ תינסחמ תרדגומ הקיפרג

 ואקתטד | [א| 75 |רישוהה| ףדוע |הנוכמה 60508 ליעפמה

 צצסהאפס פזאהסז 5זא6אס \ הגו 6 3 .הגאוז
 דסק

 עדימ לכ םהב ןיא - ילמרונ הלועפ ןפואב .טקסידה-ןנוכ תא קר תושמשמ ריעזה טקסידה ןנוכ תופמ

 .אוהש
 הנותחתה תיצחמה םע) םישקמה חול -- רמולכ ,טלפהו טלקה ינקתה תודוא עדימ ליכמ ץורעה עדימ
 .תספדמהו ,ךסמה לש הנוילעה תיצחמה (ךסמה לש
 :הרוצהמ איה 84515 תרוש לכ

 רתוי יתועמשמה תיבה
 ] תוחפ יתועמשמה תיבה

 + +ץ

 - אר ----------------רר------------ָ)03>0 3

 הרושה רפסמ |ךרוא ןכות <אזפה

 עאדפת + ןכות

 -- רגאנ ןאכ הרושה רפסמ ,280' םיתבדינש ינב םירפסמ לש םירקמה ראש לכל דוגינב יכ ,בל םיש
 .םתוא סיפדמ התא וב רדסה והז :ןושאר רגאנ רתוי יתועמשמה תיבה רשאכ
 רפסמה רובע םיתב 5 וירחאלש 01185 14 ותה תרזעב ,תיראניבה ותרוצב הוולמ תינכתב ירפסמ-עובק
 .ומצע
 תוליחתמכ בשחהל תוכירצ םשב תויתואה .הנושה םתוהמל םאתהב הנוש טמרופ ונשי םינתשמל
 . .ביתכ תויתואב
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 :הדיחי תוא ומשש רפסמ

----- 

 תוא - 66ה ךרע

 ןמיסה-טיב

 הסיטנמה יתב 4 |

 תחא תואמ ךורא ומשש רפסמ

 ו : וו 4
--------- 

 תוא - 66הת ינשה ותה ןורחאה ותה ךרע

 :םירפסמ לש ךרעמ

 | , /ּ \ יי | 1 \

 .רכומתרה 0 ו יזכו כ 00000

 תוא -- 608 ללוכ םוכס רפסמ | ןושארה דמימה ןורחאה דמימה םיטנמלאה
 יכרוא לש | םידמימה

 םיטנמלאה

 ו + םידמימהו

 םידמימה רפסמל

 :וניה םיטנמלאה רדס

 1 איה הנושארה תיותה םרובע םיטנמלאה ,הליחת
 2 איה הנושארה תיותה םרובע םיטנמלאה ,ןכמ רחאל
 3 איה הנושארה תיותה םרובע םיטנמלאה ,ןכמ רחאל
 .הנושארה תיותה לש םיירשפאה םיכרעה לכל האלה ךכו
 .הנורחאל דע האלה ךכו ,הינשה תיותה יפל ורדוטי ,ההז הנותנה הנושאר-תיותה םהלש םיטנמלאה
 :אבה רדסב םירגאנ ,12 קרפמ -- ל יורקה 6*3 ךרעמ לש םיטנמלאה ,אמגודכ

 ס(1,1) פו1,2) ם(1,3) ם(1,4) ם01,5) ם(1,6) 2,1(0) (2,2) .... 2,6(0) ם(3,1) פ(3,2) ... פ(3,6)
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 :70%-אפאַז תאלולב הרקב ינתשמ

 תוחפ יתועמשמה תיבה

 ן רתוי יתועמשמה תיבה

 ץ +

 מק צו ה ,

 תב 5

 תוא - 60ה ךרע לובג רעצ תרוש רפסמ
 האלולה ךותב הרהצהה

 :תזורחמ הרוש ה

 7 | מ
 ה ו

 תוא -- 60 םיותה רפסמ (קיר תויהל לוכי) ןכות

 :םיות ךרעמ

 : םיתב 2 | דחא לכל 1 תיב |

 הותוק כ ב

 תוא - 60 | רפסמה םידמימה רפסמןושארה דמימה | ןורחאה דמימה םיטנמלאה
 לש ללוכה

 םידמימהו םיטנמלאה
 רובע 1 +

 .םידמימה רפסמ

 רשאכ ,םיטמתירא םיבושיחה תא עצבמה 84510-ה תכרעמב קלחה איה (6316019:0) בושיחה תנוכמ
 .בושיחה-תנוכמ תינסחמב רקעב םירמשנ ולאה תולועפה תא עצבמ אוה םמע םירפסמה
 .שומישב אלש -- חוורמ ללוכ ףדועה קלחה
 .'וכו הרזח תובותכ רומשל ידכ 2-8077ה שמתשמ הב תינסחמה איה הנוכמה תינסחמ
 .5 קרפב הרכזוה 000508-7ה תינסחמ
 םג .84510-ה תכרעמ תשמתשמ וב רתויב ההובגה תבותכה לעב אוה 84/10? עיבצמ וילא תיבה
 -תרדגומ-הקיפרגב תעגופ הניאש ךכ -- וז תבותכ דע קר העיגמ ,ונכותמ 84א/-ה תא הקנמה -- אפו
 : 01848 תרהצהב רפסמ תסנכה י"ע 84/10 תבותכ תא תונשל לובי התא .ליפעמה
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 ספ גת שדח-אודס0ק

 - וז הרהצה
 .םינתשמה לכ תא "הקנמ* ()
 (015 -- ומכ) הגוצתה ץבוק תא הקנמ" ())
 .הנותחתה -- תילאמשה הניפל 2.01-ה םוקימ תא תספאמ | ([]ן)
 תט6דסתפ תעצבמ (א)

 - 110 לש שדחה ךרעל המיאתמה תבותכב התוא הביצמו 60508-ה תינסחמ תא *הקנמ* (ץ)
 ראשי 102/%4% תרחא ;54/-ה לש יסיפה הצקהו בושיחה-תנוכמ תינסחמ ןיב אצמנ אוה יכ החנהב
 .היהש יפכ
 אאודס0 תא הנשמ וניא יכ ףא ,01548 תעצבמ איה םג תשא
 לע ,84516-ל ףסונ םוקמ ןיכהל ידכ ,הלעמ יפלכ 54/10 תא זיזהל לכות וז ךרדב 61.848-ַב שומישב
 א-ב םוקמ ןיכהל ידכ הטמל ועינהל לכותש וא ,ליעפמה-תרדגומ"הקיפרגה לע תרזוח הביתכ ידי
 .אפוש תעפשהמ ןגומה
 .תאלמתמ איהש רחאל הנוכמל הרוק המ גשומ לבקל ידכ 0155 23866 וירחאלו אפ/ ספרה
 לבקלמ לודחי בשחמה ןמז רחאלש איה תינכות סיפדהל לחת םאב ןיחבת וב םינושארה םירבדה דחא
 ,תצקמב ונקורל ךילעו ,אלמ בשחמהש -- רבדה לש ותועמשמ .םזמזל ליחתיו אוהשלכ טלק
 ₪ אס זססזמ [סז 1:06 ןכו 4 ו6חוסזע [0]] :דאמ הבורק תועמשמ םהלש האיגש תועדוה יתש תומייק ןכ ומכ
 הממ םלעתמוניא בשחמה -- םיות 23-מרתוי םע -- הכורא הרוש סיפדת רשאכ םג שחרתמ םוזמזה
 .לודחל ךל תורוהל ותרטמ םוזמזה ;תאז תוארל לכות אלש אלא סיפדתש
 ,64 רפסמה תרזעב עבקנ ליגרה ךשמה .23608 תבותכל 20% תרזעב םוזמיזה ךשמ תא ןווכל לכות
 -  הרוצב םושירל ןתנ (6 דבלמ) רפסמ לכ

 + זמ א
 - רשאכ

 .ןמיסה אוה +
 (1 אל-ךא) ול % ןיב הכרעו -- הסיטנמה איה זו
 (ילילש-ירשפא) םלש רפסמ אוהש -- טננופסקאה אוה <

 תיראניב הדוקנ לולכי אוה 1ּדֶמ ןטק רפסמ אוהו רחאמ .יראניבה-סיסבה יפל חו תא תמשר יכ חיננ הבה
 סיסבבש ךכ ;(ינורשעה רבשל המודב) יראניב רבש הירחאלו (ו0 סיסבב תינורשעה הדוקנל המודב)
 ּ - יראניב
 .1 אוה 2
 .שו אוה 4
 וו אוה 4
 .0שו וששו וששוושש ... איה 0
 1/2 -- ךרעהמ לודג אוהו רחאמו הדוקנל לאמשמ םיטיב ןיא ,1דֶמ ןטק אוהו רחאמ ,ח -- ונלש רפסמה
 .1 היהי -- הדוקנה רחאלש טיבה
 :ןלהלרכ ,םיתב 5-ב שמתשנ ,בשחמב רפסמה תא רוגאל ידכ
 ,(1 אוה ןושארה טיבה יכ םיעדוי ונא) ינשה תיבב הסיטנמה לש םינושארה םיטיבה 8 תא םושרנ ()
 הצובקהו יעיברה תיבב םיטיבה 8 לש תישילשה הצובקה ,ישילשה תיבב הינשה םיטיבה 8 תצובק
 .ישימחה תיבב תיעיברה
 רובע וְר יבויח רובע 6 :ןמיסב -- 1 אוה יכ עודיש -- ינשה תיבבש ןושארה טיבה תא ףלחה (₪)
 .ילילש
 :1/16 אוה ונלש רפסמה םאב אמגודל .ןושארה תיבב +128 טננופסקאה תא םושר (/)

 ו1/וש = 4/5 א
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 רחאמ) יראניב סיסבב - 11001100110011001100110011001100 איה ₪ -- הסיטנמה ןכלו

 ,--3 אוה < טננופסקאהו ,(1-ל ש-ֶמ 32-ה טיבה תא לגענ ונא ,1 אוה רפסמב 33-ה טיבהו
 :םיתבה תשמח תא לבקנ םיללכה תשולש תרזעב

 יבויח ןמיס לע עיבצמ ןאכ שה

 0ווו ווטו 00 1100 | 1100 1100 | 1100 1100 | 1100 1

-----77-- 

 -3+128  .טננופסקא רובע 1 תויהל ךירצ ןושארה טיבהש הדבועה דבלמ ,4/5-הטיטנמה

 : +65535-7 -- 65535 ןיב םימלש םירפסמ תריגאל תיביטנרטלא ךרד תמייק
 6 אוה ןושארה תיבה ()
 .ילילש רובע ??-ְו יבויח רפסמ רובע 6 אוה ינשה תיבה (ּ)
 המאתהב -- רפסמה לש םייתועמשמ רתויהו תוחפה םיתבה םה יעיברהו ישילשה םיתבה (ווו)

 (ילילש רפסמה םאב 131072 + רפסמה :וא)

 .6 אוה ישימחה תיבה (וט)
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 תכרעמה ינתשמ :25 קרפ

 .תכרעמה ידי לע דחוימ שומישל םירדגומ 23735 דע 23552 תובותכה םוחתב ןורכזב (פש66) םיתבה
 20% עוציבל םג םינתנ םהמ המכו ,תכרעמב שחרתמ המ תולגל ידכ םהיבגל 255% עצבל לכות
 .וב שומישה רבסומ דחא לכלשכ ךשמהבש המישרב םיעיפומ םה .תוליעיב
 תשמתשמ םהב םינתשמב תועטב םפילחת לא םלוא ,תומש םהלו ,תכרעמה-ינתשמ םייורק ולא לכ
 רוציקכ קרו ךא ןאכ םינתנ םהו ,תכרעמה ינתשמל םיסחייתמכ תומשב ריכמ וניא בשחמה .6
 .תכרעמב םישמתשמל םתרכה לע לקהל
 :האבה תועמשמה 1 הדומעב םירוצקל
 .תכרעמב עוגפל לולע רבדהו רחאמ םינתשמה לע 205 עצוביש רוסא %
 .ןמיס ריתוי אל הנתשמה לע 20%5 עוציב א
 תוחפה אוה םהבש ןושארה ,םיתב ינש רובע .הנתשמבש םיתבה רפסמ אוה 1 הדומעבש רפסמה
 םיתב ינש לעב הנתשמל / ךרע לע 205 עצבל ידכ ןכל .תיפיצ הארנכש הממ ךפהל -- יתועמשמ
 - יוטבב שמתשה ,ח תבותכב

 קסאפ ה ,+--256 * 1אז (//256)

 קסאפ ח+1 ,[אד (//256)

 :יוטבב שמתשה 285% תרזעב וכרע תא תולגל ידכו

 קסטשא ת + 256 ' 255% (ת+1)
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 תורעה

908 

 א1

 א2

 א1ַ

 א2

|08 

14 

 תבותכ

 זז

 (5ז א

 וי

 הסקססה

 6; גסס

 < סגזא

 דצסהז4

 פז 5

5 

 בכ

 קוק

 םחח אה

5 
 דצ 6
5 688 

 \ ופז 55
 אוססז

 אסם(

 םש

2200 

22000 

2501 

20020 

20083 

2065 

200066 

200008 

20006 

20008 

20009 

21000 

 236וו

2002 

220003 

22005 

2307 

20008 

 ןכות
 .םישקמה"חול תאירק תעב-רשמשמ
 .תעכ ץחלנש שקמ רגוא

 וא -- הינש לש 50 יקלחב) ןמזה
 שקמש (הקירמא ןופצב 60 יקלח
 לע רוזחי םרטב ץוחל תויהל בייח
 ךא ,35 -- םע ליחתמ אוה .ומצע
 .20%5 תרזעב ותונשל לוכי התא

 וא -- הינש לש 50 יקלחב) הייהשהה
 יתש ןיב (הקירמא ןופצב 60 יקלח
 שקמה תקזחה לש תוכומס תורזח
 .5 יתלחתהה וכרע .ץוחל אוהשכ

 "תרדגומ-היצקנופ לש םיטנמוגראה תבותכ

 ₪ - תרחא ;תבשוחמ וזכש היצקנופ םאב ליעפמ

 תרקב לש ינשה תיבה תא רגוא
 .םישקמה-חולמ סנכומה עבצה

 148-) 41 תורקבו עבצ-יתב רגוא
 .היזוולטל תונופה

 .ןורכז ףצרל םירושקה םיצורעה תובותכ

 הליחתמה) םיותה ףסוא תבותכמ תוחספ 6

 9 ןמיסל דע הכישממו חוורמ םע

 לוכי התא ךא ,תסא-ְב ליגר ןפואב

 011485 יכ גואדלו ךלשמ א! רבחל
 .וילא הנפת

 הרהזאה לילצ ךשמ

 שקמ לע השקה בקע קילקה ךשמ

 255דְב ליחתמ .חוודה דוקמ תוחפ 1

 255 ןתת תפפא 23610-ש ךכ (--1 רובע)

 .88510-ה תכרעמ תרקבל םינוש םילגד
 .היזיולטב םירושקה םילגד
 ובש הנוכמה-תינסחמב טרפה תבותכ
 .האיגש בקע הרזחב שומיש השעי
 יטמוטוא (150ַק) םושירמ הרזחה תבותכ
 .6 וא ₪ ,6 ,1 ,א ןמס רידגמ

 .ץופקל שי הילא הרושה
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 פז | שא

 ד הססא
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2321 
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 2363ו

2033 

2005 
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220009 

23641 

203 

20055 

2007 

2009 

23651 
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20006 

20008 

2009 

20000 
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204 

22005 
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20008 

 .ץופקל שי הילא הרושב הרהצהה רפסמ
 רחאלו אפו/פק6 לע הליחת 20% עוציב
 הרהצהל הציפק ץלאמ 556 ןכמ
 .הרושב תרדגומה
 .תעכ תעצובמה הרהצהה לש הרושה רפסמ
 הרהצהה לש הרושה ךותב רפטמה
 .תעכ תעצובמה
 תא ליכמ ןכ ומכ ;8 * לובג עבצ
 ןפואב שומיש השענ ןהב תונוכתה
 .ךסמה לש הנותחתה תיצחמב ילמרונ
 .(תינכת ןמס םע) תיחכונה הרושה רפסמ
 .םינתשמ תבותכ
 .(2551קתחו6חז) המשהב -- הנתשמ תבותכ

 .עדימ ץורע תבותכ
 רובע תינמז שמשמה עדימה תבותכ
 .טלפו טלק
 .84510-ּב תינכת תבותכ
 .תינכתב האבה הרושה תבותכ
 2419-ה טרפ לש תמויסה תבותכ
 .ןורחאה
 .בשחמל הספדוהש הדוקפה תבותכ
 .ןמסה תבותכ
 רחאל ותה :שרופיש אבה ותה תבותכ
 אפש/11אפ-ָה וא ,תפפא לש טנמוגראה
 .ק0א5 תרהצה ףוסב
 .? ןמיסה ירחאלש ותה תבותכ
 .ינמזה הלועפה חטש תבותכ
 .בושיחה-תנוכמ-תינסחמ תיתחת תבותכ
 .ףדועה חוורמה תליחת תבותכ
 .בושיחה תנוכמ לש 5 רטסיגר
 -תנוכמ ןורכזכ שמשמה רוזיאה תבותכ
 (דימת אל ךא ,א!5א/801 ללכ ךרדב) .בושיחה
 .םיפסונ םילגד
 (תחא הקיר הרוש ללוכ) תורושה רפסמ
 .ךסמה לש ןותחתה קלחב
 - תינכתב הנוילעה הרושה רפסמ
 .(גטזסחו4ז\6 ]ו!50תָק) יטמוטוא םושירב

 .00א1זאטפ תצפוק הילא הרושה רפסמ
 הרהצהה תרוש רפסמ
 6011אטפ תצפוק הילא
 .םינוש םילגד
 תוזורחמל (4631ח400ח) דעיה ךרוא
 .(455וקחתושטז) המשהב

 תאלבטב אבה טרפה תבותכ
 .(תישומש אל דאמ) ריבחתה
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 הנתשמה והז .אאש תיצקנופל ןיערגה 20000 םבצפ 2
 .תגאססא|[ז25 -- ידיזלע עבקנה

 תוחפה) םיתב 3 ןב תרגסמ הנומ 22022 65 3
 לכ לדגומ וכרע .(הליחת -- יתועמשמ
 .18 קרפב האר .205

 -- הקיפרגב ןושארה לומיסה תבותכ 200055 66 2
 תונשל לכות .ליעפמה-תרדגומ
 חוורמ רומשל ידכ לשמל ,תאז
 תוחפ ויהיש ךכ ידי לע
 .ולאכש םייפרג םילומיס

 הנורחאה הדוקנה לש > תטנידרואוק 20077 05 1
 .הטטרושש

 הנורחאה הדוקנה לש ץ תטנידראוק 20008 1
 .הטטרושש

 ראתמה תודומעה 35 םוחתב רפסמ 22009 קם 05% 1
 .תספדמה םוקימ תא

 תבותכב יתועמשמ תוחפה תיבה 22000 קח 6 1
 סיפדהל ידכ 1281א1 רובע האבה
 .(תספדמה ץצוחב) הב

 .שומישב אל 23681
 רפסמו תודומעה-33 םוחתב רפסמ 22002 6040 5 2

 (הנותחתה תיצחמב) תורושה-24 םוחתב
 .טלקה ץצוח ףוט לש

- 

 .הגוצתה-ץבוקב 2%1א1-ה םוקימ תבותכ 2204 ספ 606 2
 .ךסמה לש ןותחתה קלחל 0566 ומכ 20006 0 2
 םוקימ רובע תודומעה 33 םוחתב רפסמ 2006 5 905% אג

 .תפזאז-ָה
 םוקימ רובע תורושה 24 םוחתב רפסמ 22009 אצ

 .תפזאד-ָה
 .ןותחתה קלחה רובע 5 205א ומכ 22000 5005( +2
 :(561018) "םילוגלגה" רפסמ תא הנומ 20002 508 סז 1

 םילוגלגה רפסממ רתוי 1 דימת וכרע
 - לאשיו בשחמה רוצעי םרטב ועצוביש
 לע 20% עצבת םאב .560|?
 ּוְמ לודגה רפסמ םע הז רפסמ
 דוע לגלגתי ךסמה ,(255 לשמל)
 .הלאשה תגצה אלל ,דועו

 יפכ) 'וכו םיעובק-םייחכונ םיעבצ 2003 תודח ם 1
 .(עבצה-תורהצה ידי לע ורדגוהש

 לכ .'וכו םיפוקש-םיעבצל שמשמ 20004 א\ה5א ס 1
 טיב יכ הארמ 1 וכרעש טיב
 ךותמ חקלנ וניא םיאתמה הנוכתה
 רבכ אצמנש הממ אלא דד ץ
 .ךסמב

 יפכ) 'וכו םיינמז-םייחכונ םיעבצ 2205 הודח ד א1
 .(עבצה יטרפ ידי לע ורדגוהש
 .ינמז אוהש אלא א(45% 2 ומכ
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 /-" ווילו

 20006 אגא ד א1
 .םיפסונ םילגד 20007 כ 6 1
 ;בושיחה-תנוכמ לש ןורכזה חטש 20008 אופאופסד א0

 םניאש םירפסמ תריגאל שמשמ
 -תינסחמל תוחונב הסנכהל ןתנ
 .בושיחה-תנוכמ

 .שומישב אל 20008 2

 חטשב ןורחאה תיבה תבותכ 200 הגאוזסק 2
 .84516-ה תכרעמ

 54%/-ב ןורחאה תיבה תבותכ 20002 ס-הג\א\וז 2
 .ילקיסיפה

 :םינתשמה רוזיא לש םינושארה םיתבה 22 תא הגיצמ האבה תינכתה

 10 08 ח=0 דס 1
 20 קהואד קפשא (קשם=א 05%*23627+256 23628+-ח)

 30 אשאד ח

 .הלעמלש םירואיתל ם הרקבה הנתשמ תא םיאתהל הסנ

 - האבה הרושל 26 הרוש תא הנש תעכ
 26 ץתזאד פטסא (23755 + ת)

 .המצע תינכתה םע םתוא ןחב .תינכתה רוזיא לש םינושארה םיתבה 22 תא הגיצמה

127 



 הנוכמ תפשב שומישה :26 קרפ

 :תיצמת

 .ירפסמ טנמוגרא םע 8

 ןתוא תוארוהה ףסוא איהש ,2-80 לש 'הנוכמה תפשי תא םיניבמה ולא רובע בתכנ הז קרפ
 םיבר םירפס םימייק ,וריכהל שקבמ ךא הז אשונ ןיבמ ךניא םאב .עצבמו ןיבמ 2-80 רוססורפורקימה
 (ילבמסאה תפש וא) 280-ה לש הנוכמה תפשי -- הרוצהמ היהת םתרתוכש םירפס שפח .הז אשונ לע
 .בוט המ -- 2% 5ק66טחו םג הז רפסב רכזומ םאב ;יליחתמל
 תוארל לכות) .לוגרית טעמ םע הנבהל השק הניאש ,"ילבמסא" תפשב ללכ ךרדב תובתכנ ולא תוינכת
 תינכתה תא דדוקל ךילע ,בשחמב ןצירהל ידכ ,ןפוא לכב .(4 -- חפסנב ילבמסאה תודוקפ ףסוא תא
 ,ומצעב בשחמה ידי לע ללכ ךרדב עצובמ הז םוגרת .הנוכמ-תפש היורק איה וז הרוצבו םיתב לש ףצרל
 ,תכרעמהמ קלחכ -- רלבמסא הנבנ אל 2% 5ק6זטחו בשחמב .ירלבמסא' -- היורקה תינכות תרזעב
 .הטיסק יבג לע דחא שוכרל תוטשפב לכות ךא
 .ידמ הכורא הניא תינכתהש יאנתב ,ךידיזומב םוגרתה תא תושעל ץלאית ,הז ילכ רדעיהב
 :תינכתה תא אמגודכ חקנ הבה

14 56 9 

6% 

 רובע) ₪ ,99 ,1 הנוכמה-תפש יתב תעבראל םגרותמ רבדה .99 ךרעב 56 םירטסיגרה דמצ תא הניעטמה
 אא רשאכ | 6 ,אא -- אצמת 201-) ו םיכרעה תא 4 חפסנב קודבת םאב) .(26 רובע) 201-] ((6 56 9
 .(6: - ןכו ,םיתבזינש ןב אוהשלכ רפסמ גציימ
 היה רלבמסאה) .בשחמה יכבנל סנכהל אוה אבה דעצה ,הנוכמה-תפשב תינכתה תא תלבקש רחאל
 בוטה רבדהו ,ןורכזב תינכתה תא םקמל ןכיה טילחהל ךילע .(תיטמוטוא ,הארנה-יפכ ,תאז עצבמ
 .ליעפמה-תרדגומ-הקיפרגהו 84510 רוזיא ןיב הרובע ףסונ חוורמ ריתוהל היהי רתויב
 - א-ה לש ןוילעה והצקב ,ליחתהל ידכ .16% -- ונורכז לדוגש 2% 5ק6סזטחו ךתושרב יכ חיננ
 :םייקתמ

 ליעפמ-תרדגומ הקיפרג

 טס 0 ק הוד = 7

 או = 9
 - סיפדת םאב

 א 9

 :32506 תבותכב םתליחתש ,(הבחר-דיב רדגוה) םיתב 166 לש חוורמ לבקתי
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 ושש ליעפמ-תרדגומ הקיפרג
 םיפדוע םיתב

 52000 ק הוד = 7

 ההוד סקס = 9

 יי <

 :האבל המודה -- 84516 תינכת ץרה ,הנוכמה-תפשב תינכתה תא סינכהל ידכ

 10 (םח 0

 20 השג חה: 05 ּג,ח

 30 | םז 8+1=8: 60 ד0 0

 40 סגד ה 1

 .(תרדגהש םיתבה תעברא תא האלימש רחאל 5 סטז 0[ 241 חווד םע רוצעת וז תינכת)
 תבותכב ,ירפסמ טנמוגרא םע תעכ ךא -- 05% היצקנופב רזעה ,הנוכמה-תפש תא ץירהל ידכ
 םאב ןכלו ,הנוכמה-תפש תינכתמ הרזחה תעב 6 םירטסיגרה דמצ לש וכרע איה ותאצות .הלחתהה
 עצבת

 קחואד ₪ 0

 .99 - הבושתה תא לבקת
 לש 6 תארוה ידי לע איה הרזחהש ךכ ,הליגרה ךרדב תינסחמב תנסחואמ 84516-ל הרזחה תבותכ
 .הנוכְמ תופשב תוניטורב :-ְו ע םיטסיגרב שמתשהל רומא ךניא .0
 :תרזעב תולקב הנוכמה-תפשב תינכותה תא רומשל לכות

 54%5 -אוהשלכ םש" 6005 32560 4

 םלוא ,הדבל -- המצע תא ץירת תינכתה -- ןעטות רשאכש ךכ התוא רומשל -- הרישי ךרד לכ ןיא
 :84516 -- תינכת תרזעב תאז ףוקעל לכות

4 32560 6005 " * 1040 16 

 26 ץגואד 055 3256

 - הליחת עצב

 54%5 -אוהשלכ םש" ואש

 - זאו

 5 "אאאא" 6005 32506 4

 035 *אוהשלכ םש"

 תינכתה תא ץירתו ןיעטת 84516-ְב תינכתה זאו ,6[845--ְב תינכתה תא וצירי תיטמוטואו וניעטי

 .הנוכמה-תפשב
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 : םיותה ףסוא :ג חפסנ

 םינורשעה םהידוק ףורצב 2% 5760 בשחמב םימיקה םיתה לש םלשה ףסואה ןלהל
 - לש הנוכמה תפשב תוארוהה-ידוקכ םידוקה תא ךמצעל ןיימדת םאב .(16 סיטב) םילמיצדאסקההו
 רורב חטב לש יפכ .(תוח6חוסח!65) ילבמסאה תוארוה-ירוצק תא אצמת -- המיאתמה הדומעב יזא ,0
 תומדיק םע תוליחתמ ןהו ,תובכרומ ךנה 280 לש תוארוה רפסמ ,הז םוחת בטיה ריכמ התא םאב ,ךל
 .םיאתמה עדימה תא תוקפסמ תוילאמשה תודומעה ; 50 וא 688
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 | םיחווד :5 חפסנ

 םאב ,רצע עודמ ריבסמו ,תינכתה עוציבמ לדח בשחמהש תע לכב ךסמה תיתחתב םיעיפומ םיחוודה
 .האיגש השחרתהו רחאמ וא תיעבט הביסמ
 המ הריבסמה הרצק העדוה ,ךשמהבש הלבטל סחייתהל לכותש ךכ ,תוא וא ירפסמ דוק ליכמ חוודה
 תגצומ הדוקפ) .עוציבה קספוה הב הרוש התוא ךותב הרהצהה רפסמו הרושה רפסמ תאו שחרתה
 רחאלש וז איה 2 הרהצה ,הנושארה הרהצהה איה ו רפסמ הרהצה ,הרוש ךותב .6 הרושכ
 .(האלה ךכו 1135א וא תונושארה (:) םייתודוקנה
 הרהצהלו הרושל הכישממ 6011א05 ,ילמרונ ןפואב .םיחוודב היולת 60א11אטפ לש התוגהנתה

 | .(6 חפסנב םג האר) ו 9 ,6 םיחוודה םע ,ללכה ןמ םיאצוי םימייק םלוא ,ןורחאה חוודב ורדגוהש

 ךילע ;לבקתהל לוכי חוודה תוביסנ וליאב םג תנייצמ איה .םיחוודה לכ תא הגיצמה הלבט ונינפל

 | ,508 רובע שחרתהל לוכי .\ 1ח6!]4 זָפץחוטחז :חוודה-אמגודל .6 חפסנל םג -- וז הדוקנב סחייתהל

 .תיגש המב ךל וארי -- 6 חפסנב תועיפומש יפכ -- ןהינותנ תורדגהו 45א-ְו 405 ,זא
| 

| 
 | היצאוטיסה תועמשמ דוק

 | איהש-לכ (רדסב) 0% 0
 | הרוש רפסמל הציפק וא ,חלצומ םויס

 הנשמ וניא הז חווד .םייקהמ לודגה
 | העצבתה הילא הרהצההו הרושה תא
 | .00אזזאטפ ידי לע הציפק

 אפאד (?05 אלל אפאד) אמאד אותסטז 0 1

 אל אוה) םייק וניא הרקבה הנתשמ
 ,(208 תרהצה ידי לע עבקנ
 ותואב ליגר הנתשמ םייק ךא
 .םש

 איהש-לכ (רכומ אל הנתשמ) י/גז1ג516 חסז [סטת 2

 לבקתי הז חווד -- טושפ הנתשמ רובע

 םרטב הנתשמב שומיש השעי םאב

 [אפד וא תאם ,15ד ידי לע רדגוי
 / .ת08 תרהצהב רדגוי וא פייטמ ןעטוי וא

 ן השעי םאב שחרתי רבדה (50050110ז60) הוותומ הנתשמ רובע

 | כ[א  י"ע וידמימ ורדגוה םרטב הנתשמב-שומיש

 .פייטהמ ןעטוה וא

 םיוותומ םינתשמ (היוגש תיות) 5טפ56ז1ז וצזסתש 3

 תוזורחמ-תת רדגוהש דמימל רבעמ איה תיותה

 הנוש רפסמ םייקש וא ,ךרעמל

 םאב .םידמימה רפסממ תויות לש

17 
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 6553570 הלודג וא תילילש תיותה
 .ספדוי 8 האיגש חווד דזא

 (ןורכזב םוקמ רתונ אל) + 0( תו6חוסזע

 רובע בשחמב קיפסמ םוקמ ןיא
 םאב .עצבל הטנמ התאש המ
 הז בצמב "עקתנ" בשחמה יכ הארנ
 ךרטצתו ןכתי ,ךישמהל תלוכי אלל
 תרזעב הדוקפה תרוש תא תוקנל
 הרוש ןורכזהמ טימשהל רחאו ספ[ דש
 עגרב ןריזחהל הנווכ ךות) םייתש וא
 ךל ריתוהל ידכ (ירשפאה-ןושארה
 .01545 -- חיננ -- םע ןרמתל םוקמ

 (ךסמב םוקמ רתונ אל) טז 0[ 56066
 רתוי רוציל התסנ 1את01 תרהצה
 .ךסמה לש ןותחתה קלחב תורוש 23-ִמ
 הרהצהה תספדומ רשאכ הרוק ןכ ומכ

 .תפזאד גד

 (ידמ לודג רפסמה) אטחופ6ז 500 לש
 103%-מ בורקב-לודגה רפסמ ודילוה םיבושחה

 (600 508 אלל תתדדא) מדת יוטתסטז 000 8
 רפסממ רתוי דחא ת:שתא םייק

 .םימייקה 60 508-ָה

 (ץבוקה הצק) .םת6 0[ 6

 5102 הרהצה

 לע רוזחי אל 60א11אטפ ,הירחאל
 .הירחאלש הרהצההמ ךישמי אלא ,510?-ָה

 (יקוח אל טנמוגרא) 1חשג]:6 3זַָפטחו6ח
 הביסמ יקוח וניא היצקנופל טנמוגראה
 .איהשלכ

 (ידמ לודג םלש) 1חז6ק6ז סטז 0[ ג

 הדוקנה טנמוגרא ,םלש שרדנ רשאכ
 .רתויב בורקה םלשל לגועמ הפצה
 - םייקה םוחתל ץוחמ אוה םאב
 .8 האיגש תלבקתמ

 3 קרפ -- האר ךרעמל השיג רובע

 ,פוא ,תסא ,זאקטד ,תםד

 .אטתספ 040 ,ס0 8

 .םייוטב-בושיח תעב םיתעל

 ץתזאד 41 ,זאפטד

 תיטמתירא הלועפ לכ

 תפסזטתא

 - תורושקה תולועפ
 המודכו ,טקסידה ןנוכב

50 

 405 ,45א א
 (תזורחמ-טנמוגרא םע)

 ,ץסאפ ,אגאפסאוקפ ,תטא

 ,00 508 ,00 דס .פוא

 ,קגזפש ,11.15ך 7

 ,סטסא 85 ,עסדד

 (ירפסמ-טנמוגרא םע) 8

 ךרעמל השיג



 (84510-ְב תויוטש ןצסתפ6הפ6 ח 6

 רצוי וניא (תזורחמה) הנתשמ לש ןכותה
 .תועמשמ לעב יוטב

 םתסאא - 00 א 5

 ןקתה םע הלועפ-ןמזב ץחלנ פאפא
 .יפקה
 הז חווד רחאל 60 אדזאטפ לש התוגהנתה
 .הרהצהה לע תרזוח איהש ךכב הליגר איה
 . חווד םע הוושה

 (ערימ רתונ אל) סטו 0[ ד
 הצקל רבעמ 554 עצבל תיסינ
 .418-ה תמישר

 (יקוח אל -- ץבוק םש) 1הע118 116 תגחו6
 ליכמה םש וא קיר םש םע 55
 .םיות 16 לעמ

 (הרושל םוקמ ןיא) אס זססחו !סז 6
 תא ףרצל ידכ םוקמ יד רתונ אל
 .ןורכזל השדחה הרושה

 (1אתט1 ךותב 510פ) 5107 וה זאפטדד

 וא ,5105 םע ליחתה 1אתטד-ל עדימה
 .ץחלנ -- זאפטד זאפ רובע (--) ףקמה ות שקמ

 (אפאד אלל ש08) שס יוזתסטז אסא
 התיה הכירצש 20% תאלול המיקתה
 (ת08 ח=1 10 ₪ רמולכ) םעפ ףא עצבתהל
 הניא המיאתמה אאפ תרהצהו
 .העודי

 (ןיקת אל טלפ/טלק ןקתה) 1חשג|ו6 1/0 6

 (יקוח אל עבצ) 1ח41:6 6ס!סוז

 .םיאתמ -- ךרע וניא רדגוהש רפסמה

 (תינכת ךותב 885%) 885 והזס קזסָקזגה

 תחנעופמ 885% לע הציחלה
 רפסמו הרושה .תורהצה יתש ןיב

 תא םינייצמ חוודב הרהצהה

 >> הההה"""""""""""""""""""""""----=

5 ,1 

 ,ץפחוה 54/5 ,םסגס
 .60 צץ ,11ו5ד ,1קפןאד אופ
 |? לאוש בשחמה רשאכ ,ןכ ומכ

 .5102 וא 52405 ,א ךתבושתו

 תפגפ

 כ

 הרוש תסנכה תעב
 .תינכתל

 ןאפטד

08 

 טקסיד ןנוכ תולועפ
 המודכו

 .פסתספת ,תגקפ5 ,זאא

 ואט םת5פפ 81047 ₪

 דחא רחאל ןכ-ומכ ;0 8%
 .הרקבה יותמ

 איהשלב
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 ,8תפ4א לע הציחלה ינפלש הרושה
 הירחאלש הרהצההמ ךישמי 60[אטפ םלוא
 ןיאש ךכ ,(תוציפק םויק רשפאמו)
 .תורהצה לע הרזח

 ;(ןיקת אל תאאודסק ךרע) 4או105 חס 46
 וניה 84א/107 רובע רדגוהש רפסמה

 .ידמ ןטק וא לודג

 (הדבא הרהצהה) 51366

 תמיק הניאש הרהצהל הציפק

 ןורכיזב רתוי

 (יקוח אל ףצר) 1חצג|!4 5זז6גהו

 (סמז אלל ?א) תא יוזוסט ספת
 .שמתשמה *ע תרדגומ היצקנופ

 ק זז

 םהמ דחאש וא ,םיטנמוגרא לש יוגש רפסמ

 רפסמ םוקמב תזורחמ) םיאתמ אל גוסמ וניה

 (ךפהל וא

 (פייטמ הנעטה תאיגש) 1376 !046והַק 7

 הביסמ ךא ,פייטב אצמנ רדגוהש ץבוקה

 .תמואמ וניאש וא ותוא אורקל ןתנ אל איהשלכ

 ללכ ךרדב 8
 .תטא-ְֶב

 ,אפאז ,תפדטאא

 אפ

 - ןנוכ תולועפב
 .'וכו טקסידה

 תא

 ץא

 וא 040 ,ץםת]זצ

 את



 " 0 כההכרה הרה ההרה הנ

 לש יתיצמת רואית :6 חפסנ
 :2% 5660 תב

 ורבסוה רשא -- ךסמהו םישקמה חולל תועגונה תודבועה לע רזוח הז חפסנ לש ןושארה קלחה
 .אובמה -- ןורפסב

 :םישקמה חול
 ןוגכ) םילומיס-יפוריצ םג אלא ('וכו תורפס ,תויתוא) םידדוב םילומיס קר אל םיליכמ הז בשחמב םיותה
 לבקל ידכ .םישקמה חולמ בשחמל םיסנכומ ולא לכ רשאכ -- (דועו תויצקנופ-תומש ,שקמ"תולימ
 ישקמ תרזעב תורדגומה ,תונוש תויועמשמ רתוי וא שמח םישקמ רפסמל -- ולא תודוקפו תויצקנופ
 לע םיצחולש תעב םהילע תכשוממ הציחל י"ע תאזו ,(6צאו801.5 3151 -- וא 625 511121) 5₪117-ה
 .םינוש (א/066) הלועפ-ינפואב הנוכמה תלעפה י"עו רחא שקמ
 סנכויש אבה ותה ספדוי ןכיה הארמה תבהבהמ תוא אוהש (6טז90ז) ןמסה תרזעב ןיוצמ הלועפה-ןפוא
 1. הלועפה-ןפוא תא ףילחמ ('שקמ תולימ' = א<ץווסז66 הלימהמ) א הלועפה ןפוא .םישקמה"חולמ
 תעדוי הרושה לע ומוקממו ,(!אפטַד-ִמ עדימל אל) תינכת-תרושל וא הדוקפל הפצמ הנוכמהש תעב
 דזופא רחאל וא הרוש תליחתב רבדה ךכ .שקמ תלימל וא הרוש-רפסמל תופצל הילע םאב תכרעמה
 וא שרופי אבה שקמה ,514191-ָה ישקממ דחאב שומיש השענ אל םאב .(תזורחמב דבלמ) :רחאל וא
 .הרפסכ וא (םישקמה לע הבותכה) שקמ"תלימכ
 שומיש השענ אל םאב .ןמזה ראש לכב ללכ ךרדב םייקתמ ('תויתוא' = 6068 הלימהמ) 1. הלועפ-ןפוא
 .תויתוא רובע ביתכ תויתואב -- שקמה לעש ירקעה לומיסכ שרופי אבה שקמה ,511191-ַה ישקמב
 שקמה לעש םודאה ידרצה ותכ -- שרופי שקמ םע 5801 5131 ,1-ן א הלועפה-ינפוא ינשב
 6425511-ל .שקמה לעמ ןבלב המושרה הרקבה תיצקנופכ שרופי הרפס-שקמ םע 6425 53!זדֶר
 םרוג אוה 1 הלועפה ןפואבו ,א -- הלועפה ןפואב שקמה תולימ לע העפשה לכ ןיא םירחא םישקמ םע
 .סופד תויתואל בותכ תויתוא תכיפהל
 לכ ובשכ ,1 הלועפ ןפוא לש הסרג וניה ("סופד תויתוא" = 63ק1135 הלימהמ) 6 הלועפה-ןפוא
 ןווכב וא 6-ֶל | הלועפ-ןפואב רבעמל םרוג 6425 511181 שקמה .סופד תויתואכ תועיפומ תויתואה
 .ךופהה

 אוה .םיפוריצ רקעב ,םיפסונ םיות תגשהל שמשמ ("בחרומ" = 5%60664 הלימהמ) 5 הלועפה ןפואב
 ןפואב .אוהשלכ שקמ לע תחא השקה ךשמל תאזו וידחי וצחלנ 5111:1-ה ישקמ ינשש רחאל לבקתמ
 ישקמב שומיש השענ אל םאב (וילעמ קוריב גצומה) ףורצ וא דחא ות רידגמ תוא-שקמ ,הז הלועפ
 רידגמ הרפס שקמ .5111דֶה ישקמ ינשמ דחא םע ץחלנ םאב (ויתחתמ םודאב גצומכ) רחאו ,31ָזָה
 .עבצה תרקבל הרדס רידגמ אוה רחא הרקמ לכב ;5צא1801 54157 םע ץחלנ םאב ףורצ
 6425 51107) 684713105 תשקה רחאל לבקתמ ('הקיפרגי = 0142716 הלימהמ) 6 הלועפה ןפוא
 וא 084211165 תא קיספי ,ספיספ-תקיפרג רידגי הרפס-שקמ .בוש תאז שיקנ רשא דע ךשמנו ,(9 םע
 | .שמתשמה רידגה התואש -- הקיפרג גיצמ 2-ןצ ,א ,\/ ,/ דבלמ תויתואה-ישקממ דחא לכו ,ספז אפ
 | .ומצע לע רוזחל ליחתי אוה ,תוינש 3 וא 2 לש ןמז קרפ לעמ ףיצר ןפואב ץחלנ אוהשלכ שקמ םאב
 ות לכ רשאכ ,ספדומ אוהש תעב ךסמה לש הנותחתה תיצחמב עיפומ םישקמה חולמ -- טלקה
 םע 0425 513171 תרזעב הלאמש ןמסה תא זיזהל ןתנ .ןמסה ינפל סנכומ (םילומיס ףורצ וא דיחי לומיס)
 סו 818 תרזעב ןמטה ינפלש ותה תא טימשהל ןתנ .8 םע 6425 54[ -- ידי לע הנימי וא 5

 ו ְוְוְוְוְןך
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 וויי" ו ל

 (1 םע 695 511121) 5011 תספדה ידי לע הרושה לכ תא טימשהל ןתנ :הרעה) .(₪ םע 6305 51318ד)
 .(םאד פת וירחאלו

 ,םאתהב [אפטד-ל עדימכ תשמשמ וא תינכתל תסנכומ ,תעצובמ הרושה 5%788 לע םישיקמ רשאכ
 .האיגשל ךומסב עיפוי ? הז הרקמב .ריבחת תאיגש הליכמ איה םא אלא
 רצונ וב ןפואה .ךסמה לש הנוילעה תיצחמב עיפומ ןמושיר ,בשחמל תוסנכומ תינכתה תורושש תעב
 איהו 'תיחכונה-הרושיה תארקנ הסנכוהש הנורחאה הרושה .2 קרפב רבסוהו אעמק ךבוסמ הז םושיר
 5311קד) < -ן06 םע 6425 511151) < םישקמה תרזעב תאז תונשל ןתנ םלוא ,> לומיסה ידי לע תניוצמ
 םש ,ךטמה תיתחתל תאבומ 'תיחכונה הרושה' ,ץחלנ (1 םע 6325 51ק7) סוד םאב .(7 םע 5
 .הכירעל תנתנ איה
 רשא דע ראשנו ךסמה לש הנוילעה תיצחמב גצומ טלפה ,"הצר" תינכת וא הדוקפ תעצובמש תעב
 עיפוי ןותחתה קלחב .ץחלנ < וא < שקמה וא ,הקיר הרוש םע ץחלנ םאד 58 וא ,תינכת תרוש תסנכומ
 לש תילולימ תיצמת ,(המיאתמה האיגשל) 8 חפסנל ךתוא הנפמה (תוא וא הרפס) דוק קפסמה חווד
 המוקמו (הדוקפ רובע ₪ וא) העצובש הנורחאה הרהצהה תא הליכמה הרושה רפסמ ,8 חפסנב רומאה

 הלועפ ןפוא -- ךכב ןייצמו) שקמ ץחלנ רשא דע ךטמה לע ראשנ חוודה .הרושה ךותב הרהצהה לש
8 

 ₪ חוודב בשחמה תא ורצעב ,8854% ומכ גהנתמ 59405 שקמה םע 625 514151 ,תומיוסמ תוביסנב
 - הנחבהל ןתנ רבדה .1 וא
 וא ,"הצר" תינכתהש תעב הרהצה ףוסב ()

 .תטפדמב וא תוטיסקה-פייטב שמתשמ בשחמהש תעב (ן)

 :היזיולטה ךסמ
 לכל אוה ןוילעה קלחה .םיקלח ינשל קלוחמ אוהו תחא לכ תודומע 32 תונב תורוש 24-מ יונב ךסמה
 העיגה ןוילעה קלחב הספדההש תעב .תינכתמ-טלפ וא (18זוחַא) םושיר וא גיצמו תורוש 22 ןב רתויה
 התואש הרוש דוביא םרגי ךכב םאב ;הלעמ יפלכ תחא הרוש (567018) "לגלגתמ" ךסמה ,תיתחתל
 ,א לע השקה .56701!? -- הלאשב ךסמה תא לגלגל ךתושר שקבי בשחמה ,תוארל תקפסה אל ןיידע
 םישקמה ראש לכ ; 885% -- 60 606466 :חוודה םע רוצעל תינכתל ומרגי 5107 וא 55
 ואקטד-ְל עדימו תינכת תורוש ,תודוקפ תסנכהל שמשמ ןותחתה קלחה .לוגלגה תכשמה תא ורשפאי
 אוה ךא (הקיר -- םהב הנוילעה) תורוש יתש לדוגב ליחתמ ןותחתה קלחה .םיחווד תגצהל -- ןכו
 ,ןוילעה קלחב יחכונה ?81אד-ה םוקימל עיגמ אוהש תעב בשחמל ספדומש לכ תא רומשל ידכ בחרתמ
 .הלעמ יפלכ -- ןכ םג לגלגתהל הנוילעה תיצחמה תא ואיבי תופסונ תובחרה
 םויקו תוריהב תוגרד יתש ,(עקרה) 'ויד'הו (תיזחה) יריניה יעבצ תא תורידגמה תונוכתה ות"םוקימ לכל
 .בוהבה
 .ןבלו בוהצ ,לוכת ,קורי ,לוגס ,םודא ,לוחכ ,רוחש םנה םיירשפאה םיעבצה
 .8080588 תרהצה תרזעב םיעבצמ דחא לכל העיבקל ןתנ ךסמה הצק
 וללה תודוקנה תרדגה י"ע תלבקתמ ההובג הנחבהב-הקיפרגו תודוקנ 8א8-ל קלוחמ ות םוקימ לכ
 .ות םוקימ ותוא רובע -- 'וידיה עבצ וא יריניה עבצ תא וגיצי םאב תילאודיוידניא הרוצב
 תקיודמה הרוצה .םש תטטרושמ הדוקנש תעב וא ,בתכנ ותש תע לכב תנווכמ ותה"םוקימב תונוכתה
 לש (תינמזו העובק -- תויורקה) תוצובק יתש תומייק ןהמ -- ?%1אַדָה ירטמרפ י"ע תעבקנ ןווכה לש
 ןוילעה קלחל םיעובק םירטמרפ .0/ מא -ְו אש םפפ .8תוס ד ,ת1.4511 ,[אא ,פג 258 םירטמרפה :שש
 תקלדה םע ,יתלחתהה בצמב) .האבה הינפל דע םיכשמנו ,'וכו !אא ,24058 תורהצה ידי-לע םיעבקנ
 הליגר ואידיו תגוצת ,בוהבה אלל ,הליגר תוריהב ,ןבל יריני לע הרוחש 'וידיכ םירדגומ םה ,תכרעמה
 יריניה עבצכ 'לובג'ה עבצב םישמתשמ ןותחתה קלחה רובע םיעובק םירטמרפ .(תרזוח הביתכ אללו
 .תרזוח הביתכ אללו ליגר ואידיו ,בוהבה אלל ,הליגר תוריהב ,'ויד'ה רובע ןבל וא רוחש םינווג דוגינב
 .1ק8ואד .קא1אַד תורהצהב וצבוש רשא 'וכו !אא .פא1אד יטרפ ידי לע םירדגומ םיינמז םירטמרפ
 םיספדומ םהש תעב 'וכו !אא ,5258 לש הרקבה יות ידילע ןכ ומכו ,018015-ו סת וא ,קז.סד ,ואפטד
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 ףוסל דע קר םיכשמנ םיינמז םירטמרפ .רטמרפה ךרע תא רידגמה ףסונ תיבב םיוולמ םה -- היזיולטל
 ןאקטד-ה רובע עדימ שרדנ רשא דע ,!אקו)0ד תרהצהב וא ,(היהת אלש המ וא) ?81א1-ה תרהצה
 .םיעובקה םירטמרפב םיפלחומ םה רשאכ ,םישקמה חולמ
 תעב שומישב םיאצמנה םיעבצה םה 7 דע ₪ םירטמרפה .9 דע 6 םוחתב םה !א%א ?75%םירטמרפ
 :ות תספרה

 רוחש 0
 לוחכ ו

 םודא 2
 לוגס 3

 קורי 4
 לוכת 5

 בוהצ 6
 ןבל 7

 .ות תספדה תעב יונש אלל ראשי ךסמב עבצה םאב ןייצמ 8 רטמרפה
 .ינשה עבצה עקרב תוארהל ידכ רוחש וא ןבל היהי ('ויד' וא 'ריינ') ןודנה עבצה םאב ןייצמ 9 רטמרפה
 -ָו ,ליחתי בוהבה וא ההובג תוריהב היהתש ותועמשמ 1-ָה :8 וא ,1-ְו ₪ םה 8810141 -ן 1.4511 ירטמרפ
 .יונש אלל ראשי םדוקה בצמהש ותועמשמ 8
 :1-ןו ₪ םה !א/פ85מ-ו 0758 ירטמרפ
 .םינשיה םיותה תא םיקחומ םישדח םיות - 6

 -וא" תיגולה הלועפה תרזעב דחי םיפרוצמ םישדחה םיותהו הנשיה םיטיבה תינבת - סצמא1

 .(סצטזקזוח(וחש) שדחמ"הביתכ ארקנ הז ךילהת .(םא6!טפוש6 0) "ידעלב

 .(יליגר ואידיו') 'ריניה עבצ לע יויד'ה עבצכ םיסטפדומ םישדחה םיותה - א 6

 .(ךופה -- ואידיו') 'וידיה עבצ לע ירייה עבצכ םיספדומ םישדחה םיותה | -- א 1

 ירכב -- וילא תוולתהל םירומא םיפסונ םיתב ינש ,היזיולטה ידי לע לבקתמ 18 הרקבה ות רשאכ
 הבה) אֶל 32 ולודומ תחפומ הז .(ןושאר -- תוחפ יתועמשמה תיבה) ח -- 18-ה םוקימ תא עובקל
 .אס הדומעל הספדהה םוקימ תא עינהל ידכ םיספדומ םיקיפסמ םיחוורמ זאו ,(תאז חיננ
 םוקימ תא עינהל ידכ (תוחפל) םיחוורמ רפסמ םיספדומ יזא ,לבקתמ קיספ -- הרקבה ות רשאכ
 .16 הדומע וא ₪ הדומעל הספדהה
 .האבה הרושל רבעומ הספדהה םוקימ ,8אדפא לש הרקבה-ות לבקתמ רשאכ

 :תספדמה

 הרושו ,(םיות 32) תחא הרוש ךרואב (פ//שו) ץצוח תועצמאב לבקתמ -- תספדמל הז בשחממ טלפה

 - תספדמה לא תחלשנ

 הרוש תאלממ הטפדהה רשא: ())
 :אדפא ות לבקתה רשאכ (ו))
 .ספדוה אלש המ רבד רתונ םאב ,תינכתה ףוסב ()
 .השדח הרושל הספדהה םוקמ תא םיעינמ קוספ-תרקבו 148 -- תרקב רשאכ (א)
 .היזולטב עצבתהש המל -- המוד הרוצב םיחוורמ תועבוק קיספה תורקבו 188-ה תורקב
 .הרושה רפסממ תמלעתמו הדומעה רפסמ תרזעב הספדהה םוקימ תא הנשמ 7 תרקב
 ידי לע אל ךא ,ךסמל המוד הרוצב (תורהצה ןכ ומכו) 0/58-ְו ןא/פ855 תורקבמ תעפשומ הספדהה
 .88ו0 ד וא ,ם1.ג5ה .ואא ,ק הקפת

 .885\א ץחלנ םאב 8 חווד םע רוצעת תספדמה
 .דבאי טושפ עדימה -- תרבוחמ הניא תספדמה םאב
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: 
 ,10%%* בוריקב אוה ןוסחאל ןתנה רתויב לודגה רפסמה .תורפס 16 דע 9 לש קוידב םירמשנ םירפסמה
 .10*4-** בוריקב אוה (יבויחה) רתויב ןטקהו
 6 - דחא טננופסקא תיב םע ,הפצ הדוקנב םיראניב םירפסמב 2% 5ק6זזטחו"ָּב םירמשנ םירפסמה
 .(/4< = <1) חת -- הסיטנמ יתב העבראו (255=<6=<1)

 - רפסמה תא תגציימ תינבתה

 תו 8

 טיבב ופילחהל ןתנ השעמל ןכל .1 דימת אוה הסיטנמב רתויב יתועמשמה טיבה ,%+ = ₪61 ן רחאמ
 .ילילש רובע ו-ְו יבויח רפסמ רובע 6 :ןמיסה תא גיציש
 ישילשהו (: ם וא ₪) ןמיסה טיב אוה ינשה ,6 אוה ןושארה תיבה ובש דחוימ גוצי םינטק-םימלשל
 .הנושאר-תיעמשמ תוחפה הרפסהשכ ,2-ל םילשמה תטישב םימלשה םה יעיברהו
 םניא םיותה רתי לכ .תוא תויהל בייח ןושארה ותהשכ ,הנוש ךרואב תומש םיירפסמ םינתשמל
 .ביתכ תויתואכ תוספדומ תויתואה לכו ןובשחב תוחקלנ אל םיחוורמהו עבצה תורקב .םינינעמ
 .הדיחיו-תחא תוא ןכרואש תומש 20%-אפאד תואלול רובע הרקבה ינתשמל
 םה .טושפ הנתשמ לש ומשל ההז תויהל לוכי אוהו ,הדיחי תוא ךרואב תומש םיירפסמ-םיכרעמל
 .1דָּב םיליחתמ םיותה .אוה ףא יתורירש דמימ-לדוגו םידמימ לש יתורירש רפסמ לולכל םילוכי
 .5 הירחאלש הדיחי תוא ליכמ תזורחמה"םש .ןכרואב ןיטולחל תושימג ןנה תוזורחמ
 אוה םשה ,יתורירש לדוג דמימ לכלשכ -- אוהשלכ םידמימ רפסמ לעב תויהל םילוכי תזורחמ יכרעמ
 .תזורחמה םשל ההז תויהל אלש לוכי אוהו -- 5 לומיסב הוולמ הדיחי תוא
 .פזאו תרהצהב ףסונ דמימכ רדגומה ,ןלוכל ההז עובק ךרוא תולעב ןה ןותנ ךרעמב תוחרחמה לכ
 .1דֶּב תוליחתמ תויותה
 לוכי סרופ ."םיסרופ" תרזעב העיבקל תונתנ תוזורחמ לש תוזורחמ-תת :(5]:סוחע) תוזורחמ תסירפ
 :תויהל

 וא ,קיר 0)
 וא ,ירפסמ יוטב | (₪)
 ירשפא ירפסמ יוטב 10 ירשפא ירפסמ יוטב (ווו)
 :תרזעב תזורחמ-תת אטבל שמתשמ אוהו

 תזורחמ יוטב (סרופ) (ג)

 תזורחמ ךרעמב-הנתשמ (תיות ,..., תיות ,סרופ) (פ)
 - לש ומכ קוידב איה ותועמשמ רשא
 ךרעה םייק תזורחמה יוטלב יכ חיננ הבה -- (9)ְב תזורחמ ךרעמ לש הנתשמ (תיות ,... ,תיות) (סרופ)
 .המצע לש תזורחמ תתכ תבשחנה -- 55 איה האצותה ,קיר וניה סרופה םאב .5
 (1 ךרואב תזורחמ-תת) 55 לש 'חודָה ותה איה האצותה יזא חו -- וכרעש ירפסמ יוטב אוה טרופה םאב
 לדחמה תרירב) חו ךרעה לעב אוה ןושארה ירפסמה יוטבה יכ חיננ הבה יזא , ()) דְּב הרוצ סרופל םאב
 .65 לש הכרוא איה לדחמה תרירב) ה -- ינשלו ,(1 -

 ותב תמייתסמו 'תּודָה ותב הליחתמה 55 לש תזורחמה-תת איה האצותה ,1 < = חו <=ח <=55 ךרוא םאב
 .+תדָה

 .יהקירה תזורחמ'ה היהת האצותה 0<=ח< | םאב
 .3 האיגש חווד לבקתי ,רחא הרקמ לכב
 .רחא רדס תוביתכמ םירגוס ןכ םא אלא ,תולועפ וא תויצקנופ עוציב ינפל תעצבתמ תוזורחמ .תסירפ
 .םד יבגל רומאה תא האר .(ג51קחחו6חז) המשהל תנתנ תוזורחמ-תת
 .םיימעפ ןמשרל שי ,תזורחמב הטטיצ ךותב עיפוהל תורומא תואכרמ םאב
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 .(סורפ וא הוותומ) הנתשמ וא עובק אוה םאב םירגוס שרוד וניא היצ קנופ לש טנמוגראה

 היצקנופ

5 

5 

 גאס

 45א

 גזא

 לע

 פזא

5 

 סספכ5

 ההם" ,

 טנמוגראה גוס
(*) 
 רפסמ
 רפסמ

 ינמיה דנרפואהשכ ,תיראניב הלועפ

 .רפסמ דימת

 :ירפסמ -- ילאמש דרנפואהשכ

 :תזורחמ -- ילאמשה דנרפואהשכ

 4255=ש

 רפסמ

 רפסמ

 ,עְְו א - םיטנמוגרא ינש

 םהשב -- םירפסמ םהינש

 .םיירגוס ךותב

 רפסמ

 תזורחמ

 :האצות

 טלחומ ךרע
 םינאידרב סוניסקרא
 אל א םאב 4 האיגש
 .+1 דע --1 :םוחתב

00 
 45 וז 0><8
0" 

 4 גאס 8 ו

 45 האפ 8

 .םינאידרב סוניסקרא

 םוחתב אל > םאב 4 האיגש

 .+ו דע -ו

 .םינאידרב סנגנטקרא

 תיראניבה ותרוצבש רפסמה
 א הרוש תונוכתל דוק רצוי
 7 טיב .היזיולטב ץ הדומעו)

 1 אוה (רתויב יתועמשמה)

 אוה 6 טיב .ביציל 6 ,בוהבהל
 .הליגרל 6-ו ההובג תוריהבל ו
 ריניה עבצ םה 3 דע 5 םיטיב
 .'וידיה עבצ םה 6 דע 2 םיטיבו

 ןכ םא אלא 8 האיגש
 .6 < = ץ < = 31 ןכו ₪ < = א < = 3

 םא יכ היצקנופ אל השעמל יהוז
 81א :םירפטמ םושיר תטיש
 רפסמה איה ₪ן) 1 הירחאלש
 .הזכ יראניב גוציב

 ,א-ל םיאתמה דוקה לעב ותה
 רתויב בורקה םלשל לגועמ אוהשכ

 וא) א-ב ןושארה ותה לש דוקה
 (יהקירה תזורחמיה אוה א םאב ₪
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| 

 אאם5

 זאז

 ןפא

 אס

(1 

 קסמא

 ה

 ץסזאז

 (םינאידרב) רפסמ

 רפסמ

 רפסמ

 ןא

 רפסמ

 תזורחמ

 רפסמ

 רפסמ

 רפסמ

 םידנרפואה ינששכ תיראניב הלועפ

 םירפסמ םה

 רפסמ

 ןיא

 עו א ,םיטנמוגרא ינש

 א טוניסוק

6% 

 היצקנופל תארוק תוא הירחאלש ץא
 (םץ - האר) שמתשמה י"ע הרדגוהש

 םג ;םירגוסב עיפוהל בייח טנמוגראה
 םירגוטה -- םיטנמוגרא לכ ןיא םא
 .עיפוהל תובייח

 א (קסזז) טרופמ טלקה תאצות

 תא תנעוט) (6 = א < = [זץ7 ת)

 תעצבמו א-ב 86 םירטסיגרה דמצ
 (.0(4)-ַב הארוהה תא

 .םישקמה חול תא תארוק
 גציימה ותה איה האצותה
 הלועפ ינפואב) ץחלנש שקמה תא
 דחא ץחלנ םאב 6וא 1
 .הקירה הצובקה -- תרחא ;קוידב

 תלגעמ דימת) םלשה קלחה
 .(הטמ יפלכ

 תזורחמה ךרוא

 66 סיסב) יעבט םתירגול
 .א< = 0 רובע 4 האיגש

0>% :6 

 אסד א= ו: א=ש

 .4 תופידע אס -ֶל

 ו: 5<₪

₪ 6₪:5= 202 = 

 .2 תופידע 05-ֶל

 ןורכזב תיבה ךרע
 תלגועמ) א איה ותבותכש
 .(רתויב בורקה םלשל
 םאב א רובע 8 האיגש
 .65535 דע ₪ םותב וניא

 ךז (5.14159265.9)

 עבצב איה (א,ע) הדוקנה םאב 1
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 תאפ

5 

50% 

 פזא

5% 

5 

 < דוגוא

 פא

 ה

 םה ;םירפסמ םהש

 .םירגוס ךותב םיעיפומ

 ןיא

 םהינש ,ָץְו א - םיטנמוגרא ינש

 .םירגוטב םיעיפומ םה ;םירפסמ

 רפסמ

 (םינאידרב) רפסמ

 רפסמ

 רפסמ

 (םינאידרב) רפסמ

 תזורחמ

 תזורחמ

 .ירינה' עבצ רובע ₪ יוידיה
 םייקתמ אל םאב 8 האיגש
 .6< = ץ< = 175 ןכו 0% = א < = 5

 אבה יארקא-ודואספה רפסמה
 תוקזח תחיקל י"ע רצוימ
 1 תרסחה ,65537 ולודומ 5
 .65536-ב הקולחו
 0ץ<ו

 ךופה וא ליגר ,עיפומה ותה
 .צ הדומע ,א הרושב היזיולטב
 'הקירה תזורחמ'ה תא תקפסמ
 .רכומ וניא ותה םאב
 :םייקתמ םא-אלא 8 האיגש
 0% = א < = 23-ן 0<=ץ% = 1

 רובע --1) ןמיסה תיצקנופ
 ספא רובע 6 ,ילילש
 .א לש (יבויח רובע +1ְו

 א - סוניס

 .יעוברה שרושה
 .א<0 םאב 4 האיגש

 א םאב גצותש םיותה תזורחמ

 .ספדומ היה

 א סנגנט

 רובע םיטיבה-תינבת תבותכ
 ,שמתשמה י"ע רדגוהש יפרגה לומיסה
 .א-ל םיאתמה
 תוא וניא א םאב 4 האיגש
 וא ט-ֶל 3 ןיב הדיחי
 .שמתשמה י"ע הרדגוהש הקיפרג

 תואכרמה אלל) א תא תבשחמ

 ,ירפסמ יוטבכ (ויתוצקבש

 תואיגש ליכמ א םאב 6 האיגש
 .תזורחמ ךרע ןתונ וא ריבחת
 ןה םג תורחא תואיגש
 .יוטבב תולתב ,תוירשפא
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 .השדחה 00508-ָה תינסחמה תא םש םקממו

 .'וכו קסידה-ןנוכ אלל תלעופ הניא 05

 .הגוצתה ץבוק תא "הקנמ"((64!2ז 56ז66ח) 15

 םוקמהמ לחה ,תינכתה תא הכישממ 0 אדזאטפ
 םעפב הרצעש תעב הבזענ וב
 םאב .6-ִמ הנוש חווד םע הנורחאה
 ךישמת 0011אטפ ,1 וא 9 היה חוודה
 תחיקל ךות) רותב האבה הרהצההמ
 תרזוח איה תרחא ;(ןובשחב-תוציפק
 .האיגש השחרתה הבש הדוקפה לע
 תרושב עיפוה ןורחאה חוודה םאב
 תא ךישמהל הסנת 60א1זאטפ יזא -- הדוקפ
 האלול ךותל ךישמת איהשכ הדוקפה תרוש
 םאב 6 חוודת ,6:1 התיה האיגשה םאב
 א האיגש וא 6:2 התיה איה
 .רתוי הלודג וא 6:3 התיה איה םאב
 .םישקמה חול לע 608אַד-ְכ עיפומ 60אדזאטמ

 ךסמב תונוילעה תורושה 22 לש קתעה תחלוש
 - רחא בצמ לכב ;תרבוחמ םאב ,תטפדמל
 הניא 609% יכ בל םיש .העיפשמ הניא
 ייטמוטוא-םושיר'ב הטפדהב שמשל הלוכי
 .ךסמה לע עיפומה (גטסחו4ז16 ]:5תַפ)
 .ץחלנ 885% םאב ₪ חווד

 קץ

 :תורהצה

 - וז המישרב
 הדיחי תוא תגציימ -₪₪
 הנתשמ תגציימ -צ
 םיירפסמ"םייוטב םיגציימ -- א ,ע 2
 .רתויב בורקה םלשל ולגועש םירפסמ"םייוטב םיגציימ | -- חו ,ת
 .יוטב גציימ -- 6

 .תזורחמ-יוטב גציימ -
 .6) םיתודוקנ תועצמאב תודרפומה תורהצה תרדס גציימ -

 תרוצ עבצ טרפל ;הדוקנ-קיספב וא קיספב םייתסמ דחא לכשכ עבצ-יטרפ תרדס גציימ
 .סצפפ וא ןצצפתפפ ,םת1ס ד ,ת1 5 ,[אא ,פגקםא -- האבה הרהצהה

 .(הרהצה תליחתבש הרושה-רפסמ םוקמב דבלמ) םוקמ לכב םירתומ םייתורירש םייוטב יכ בל םיש
 תינכותב תורושב ןהו תודוקפכ ןה שומישל תונתנ 414-ו ספ* ,זאפטד דבלמ תורהצהה לכ

 רפסמ ליכהל הלוכי תינכת תרוש וא הדוקפ .(ינשה ןמ רתוי דחאב תוישחומ רתוי ןהש תורמל)
 -- תמיוסמ הרהצה עיפות הרושב ןכיה הלבגה לכ ןיא .() םייתודוקנ תרזעב תודרפומה ,תורהצה
 .תפא(-ן 1 יבגל האר תאז תורמל

90 ₪ 99 
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 תוינש א ךשמל לוקמרב ות העימשמ םפפפ א .ץ
 יזכרמה 6 לעמ םינוט-יאצח ץ -- ילילצ הבוגב
 .(ילילש ץ םאב ויתחתמ וא)

 ומכו ךסמה לש לובגה עבצ תא תעבוק 80308 ₪
 ןותחתה קלחה רובע 'ריניה עבצ תא ןכ
 .ךסמה לש
 .7 דע 6 םוחתב אל חו םאב א האיגש

 ח = 6 :םיותה תוריהב תא תעבוק 10 דת
 תוריהבל ח = 1 ,הליגר תוריהב רובע
 בצמה) תופיקש רובע ח = 8-ְו ההובג
 .(םדוקה
 .8 וא 1 ,6 וניא ח םאב א האיגש

 'וכו קסיד-ןנוכ אלל תלעופ הניא סא

 .2 וסוידרו (א ,ע) וזכרמש לגעמ-תשק טטרשמ 18015 א ,ץ 2

 תא ךכ ידי לע ורורחשב ,םינתשמה לכ תא קחומ 5
 .ןורכזב וספתש םוקמה
 תא ספאמ ,015-ן 8051085 עצבמ

 הכומנה תילאמשה הניפל 21.01-ָה םוקימ
 .60 508-ָה תינסחמ תא "הקנמ"ו

 תא הנשמ ירשפא םאב ךא ,0154-ל המודב 0158 ה
 ח ךרעל 84א102 תכרעמה הנתשמ

 תואכרמה אלל) א תא תבשחמ
 .תזורחמ יוטבכ (ויתוצקב
 ליכמ א םאב 6 האיגש
 תורחא תואיגש .ריבחת תאיגש
 ./41. רובע ומכ תוירשפא ןה םג

 תזורחמ 5

 .ילילשל רפסמה תכיפה רפסמ -

 :תויראניב תולועפ ןנה -- תואבה
 .(תוזורחמ רובע) תורשרש תרישק וא (םירפסמ רובע) רוביח +
 רוסיח |-
 לפכ 0
 קוליח /
 .ילילש-ילאמשה דנרפואה םאב 8 האיגש .הקזחב האלעה 1
 הווש =
 ַמ ןטק | < -ֶמ לודג <

 .ול הווש ואדִמ ןטק
 .ול הווש וא ִמ לודג
 .הווש אל

 תויהל םיבייח םידנרפואה ינש
 איה האצותה יגוס ותואמ
 האוושהה םאב ו רפסמה
 .אל םאב 6-ְו תמייקתמ
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 :אבה תופידעה רדס םייק תולועפלו תויצקנופל

 תופידעה

12 

 וו

2 

474 61 2 

 סטזםחד: +

 סזא| (ה1 .... חש

 םוא | 5(ת1 ..- 0

10 

 תולועפה
 .תוצובק-תתל הסירפו תויותב ןומיס

 ןמיסו אסד דבלמ תויצקנופה לכ
 (ילילשל רפסמ תכיפהל) סונימה

 (ילילשל רפסמ תכיפהל) סונימה ןמיס

,| 

 (רוסיח ןמיסכ סונימ) -- ,+

 <ל ,<= ,=ל ,< ,ל ,=₪

 אסד

 גאפ

0% 

 עיפוהל תבייח .418-ָה תמישרמ קלח
 .תינכתב

 תבייח ;שמתשמה-י"ע-תרדגומה-היצקנופ תרדגה ןפוא
 0% דע ₪9 1ו-ֶו 0-ְמ דחא לכ .תינכתב עיפוהל
 5 לומיסה הירחאלש הדיחי תוא תויהל בייח
 .תזורחמ טנמוגרא-וא האצות רובע
 ןיא םאב כפפ תא ()=6 הרוצה תא תלבקמ
 .םיטנמוגרא לכ

 יוכו טקסידה-ןנוכ אלל תלעופ הניא

 -ךרעמ הרידגמו םשב םייק ךרעמ לכ תקחומ
 .ח1 ,0%,ח;םידמימ % לעב-מ םשב ירפסמ
 .שדָּכ וב םיכרעה לכ תא תלחתאמ

 0%5 םשב תזורחמ וא ךרעמ לכ תקחומ
 םידמימ % לעב םיות ךרעמ הרידגמו

 םיכרעה לכ תא תלחתאמ .ה1 ה
 ךרעמכ תאז תוארל ןתנ /-
 לעב -- חָא-1 עובק ךרואב תוזורחמ לש
 .ח1 ,... ,חא-1 םידמימ 1



 אגא א ,ץ

 סאאש א ,ץ 2

 כ

 5 חה

 2080 =א דס ץ

 ת08 =אדס0 ץ דם 2

 אד[

 00508 חה

 00 0 חת

 יד ןיא םאב תמייקתמ 4 האיגש
 .ןורכזב ךרעמה רובע םוקמ
 וידמימ ורדגוה רשא דע רדגומ וניא ךרעמ
 .פוא  תרהצהב

 ספג א ,ע ,0-ֶל הליבקמ

 יחכונה 2.0ד-ה םוקיממ וק תטטרשמ
 עדו תיקפוא א העונת ידי לע
 2 תיוזב בוביסב ,הל תיסחי תיכנא
 ץוחמ ךישממ וקה םאב 8 האיגש
 .ךסמה תולובגל

 .'וכו טקסידה-ןנוכ אלל תלעופ הניא

 וא ובהבהי םיותה םאב הרידגמ
 םיביצי רובע ח=6 .םיביצי וארי
 בצמל ח=8-ן םיבהבהמל ה = 1
 .רבעב היהש המ ונייהד "ףוקש*

 .08 06 =א 10 ץ 5152 1-ֶל הליבקמ

 6% םשב טושפ הנתשמ לכ תקחומ
 לובג ,א ךרעב הרקב הנתשמ תעבוקו
 תבותכו 2 דעצ לדוגו ץ
 והצה רחאלש הרהצהל תסחייתמה האלול
 יתלחתהה ךרעה םאב תקדוב .8
 םאב) ןטק וא (518 = ;6 םאב) לודג
 ןכ םאבו ,לובגה רשאמ (5189 < ₪
 איהשכ ,אפאד 6% הרהצהל תגלדמ
 תמייק אל םאב ו האיגש לע תחוודמ
 .אטאד ךרעב האר .וזכ
 ןיא םאב תלבקתמ 4 האיגש
 .הרקבה הנתשמ רובע םוקמ

 יוכו טקסידה-ןנוכ אלל תלעופ הניא

 תרהצה לש הרושה רפסמ תא תפחוד
 תגהנתמ ןכמ רחאל ;תינסחמל 8
 .0010 חה - ומכ

 הרושה ,תמייק הניא םאב ,וא) ת הרושל תצפוק
 .(הירחאלש הנושארה
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 זץ א דחפא 5

 זאא ח

 אפס.

 ןאצטתפפ ח

 [ ד 6

2 

 .5 תעצובמ -- (ש-ִמ הנוש) תכני א םאב
 .הרושה ףוסל דע תורהצהה לכ איה 5 יכ בל םיש
 , .תרתומ הניא '1" א 1118א הרוש 'סמ' הרוצה

 .םיספדומה םיותה לש יוידי'ה עבצ תא תעבוק

 8 ,עבצ רובע 7 דע 6 םוחתב איה ח

 .ןווג-ידוגינל דו (םדוקה בצמה) "תופיקש* רובע-
 .8 חפסנ םג האר

 .9 דע ₪ םוחתב וניא ח םאב % האיגש

 ,!אקטד יטרפ לש הרדס הניה '...'דָה
 ,קיספ תרזעב 281אַד תרהצהב ומכ םידרפומ
 תויהל לוכי 1אפש1 טרפ .םיישרג וא הדוקנ-קיספ
 תואב ליחתמ וניאש ?81א1 טרפ לכ ())
 וא ,הנתשמ םש (וו)

 .תזורחמה גוט הנתשמ םש הירחאלו 11א8 (14)
 (ו)-בש וידירפמו 281א17-7ה יטרפ

 הדבועה דבלמ ,281אד תרהצהבכ קוידב םיבשחנ
 .ךסמה תיתחתב עיפומ ספדומש לכש
 טלקל הפצמו רצוע בשחמה () רובע
 .הנתשמל םשומ וכרע ;םישקמה חולמ יוטב לש
 רשאכ ליגרה ןפואב -- "דהכ" רזחומ טלקה
 .בהבהמ ? תגצהל תמרוג ריבחת תואיגש
 תורדגומ טלקה ץצוחב ,תוזורחמ גוסמ םייוטבל
 תזורחמ-תואכרמ יתש יתלחתהה בצמב
 ותה םאב .(שרדנ רבדה םאב הקיחמל תונתנה)
 תרצוע תינכתה ,5102 אוה טלקב ןושארה
 דבלמ (₪)-ֶל המוד (₪0) .1 האיגש םע
 תואכרמ אלל תזורחמכ בשחנ טלקהש הדבועה
 ידכ ;וב לעופ וניא 51027ָה לש ןונגנמהו
 / סיפדהל בייח התא רוצעל

 ה = 6 םאב .םיספדומה םיותה ךופיהל האיבמ
 לע 'ויד' עבצכ יליגר ואידיו'ב וספדוי םיותה
 .יריניה עבצ
 ואידיו'ב םיספדומ םיותה ה = 1 םאב
 עבצ לע יריניה :רמולכ ,'ךופה
 .8 חפסנב םג האר .'וידה'
 .1 וא 6 וניא ת םאב א האיגש

 1.אד .ט הנתשמב < ךרעה תא הביצמ
 וניה טושפ הנתשמ .הטמשהל ןחתנ וניא
 תרהצה י"ע םשויי אלש דע רדגומ יתלב
 וניה צ םאב .זאפטד וא תמאס 7
 תסורפב הנתשמ וא הוותומ-תזורחמ-הנתשמ
 איה המשהה יזא ,(תזורחמ תת) תזורחמ



 ו

 ד חת

 פד

 157 ח

0] 

 1085 ז דג0

 1045 [ אדג 0

 1045 [ 6005 חו ,ח

1090 ] 60005 

 10 ג ( 5

 1040 5 56ת5פא 5

 ןקאזאד

 אתם[

 אוסצמ 1 ,2

 אפש

 :עובק ךרואב ונייהד "םודס תטימ" תרוצב
 ץצוקמ אוהש וא 6 לש תזורחמה הנתשמ
 ינמיה ודיצמ םיחוורמב אלמתמ אוהש וא
 .ץ הנתשמה ךרואל ומיאתהל ידכ

 1.151 6-ל הליבקמ

 ןוילעה קלחב תינכתה םושיר תא הגיצמ
 הרפסמש הרושהמ לחה ,ךטמה לש
 הרושל ה תא תכפוהו -- ח תוחפל וניה
 .תיחכונה

 11151 6-7 הליבקמ

 .תספדמה רובעש אלא ,1151 ומכ

 .םינתשמו תינכת הניעטמ

 .ירפסמ ךרעמ הניעטמ

 .5 םיותה ךרעמ הניעטמ

 לחה םיתב ח רתויה לכל הניעטמ
 .ח תבותכמ

 .ח תבותכמ לחה םיתב הניעטמ

 הב תבותכל הרזח םיתב הניעטמ
 .םדוק רמשנ

 .10 [ 6005 16384 ,6912-7ל הליבקמ
 םיאתמה גוסהמ ץבוקה תא תשפחמ
 ךות ותוא הניעטמו תוטיסקה פייטב
 .ןורכזבש תומדוקה תואסרגה תקיחמ
 .20 קרפ האר

 .תספדמה רובע םלוא ?%1אַד-ְל המודב

 תקחומ הניא ךא ,1.04ם [ -ָל המודב
 הינתשמו תמדוק תינכת תורוש
 .הרוש-רפסמ וא םש ותוא םהלש ולא דבלמ

 ."וכו טקסידה-ןנוכ אלל תלעופ הניא

 ךות ,84516-ָה תכרעמ תא הליחתמ
 ,םימדוק םינתשמו תוינכות תקיחמ
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 תהקםה ה

 ק 055 ח
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 ותבותכש תיבל דע ןורכזב שומיש ךות
 ,84א1807 תכרעמה הנתשמ איה

 ,שסס תכרעמה ינתשמ לע תרמושו
 .תוק-ו 452 ,ת תגאד

 6% הרקבה הנתשמ תא תאצומ ()

 ךרעל דעצה תא רבחמ 60)
 וא ,לובגה < ךרעה ןכו 6 < = דעצה םאב 60
 איה -- לובגה > ךרעה ןכו ₪> דעצה
 .האלולה-תרהצהל תצפוק
 .6ל הנתשמ לכ ןיא םאב -- 2 האיגש
 .הרקב הנתשמ וניא ךא םייק םאב -- 1 האיגש

 .'וכו טקסידה-ןנוכ אלל תלעופ הניא

 ,חה (טסזז) טרופ ךרד טלפכ ח תיב האיצומ

 דמצ תא הניעטמ) .רוססורפורקימה תמרב

 8 רטסיגרה תא ,חו-ְב 56 םירטסיגרה

 (סטז 6) ,ג :ילבמסאה תארוה תא תעצבמו חְב

 תרחא ,--255 < = חה < = 255 ,0 < = חו < = 5

 .8 האיגש תלבקתמ

 םיותה רובע תרזוחה-הספדהה תא תרקבמ

 .הספדהב

 תא םיקחומ םיותה ,ה = ₪ םאב

 .םוקימ ותואב םימדוקה

 םיבברועמ םישדחה םיותה ת = 1 םאב

 'ויד עבצ רוציל ידכ םימדוקה םיותה םע

 עבצב היה םהמ דחא וב םוקמ לכב

 ירי עבצו (םהינש אל ךא) 'ויד'ה

 עבצ וא ירי" עבצ וב ויה םהינש םאב

 .8 חפסנב םג האר .'ויד

 .1 וא 6 וניא ח םאב א האיגש

 תרקבמש אלא ,1אא-ל המודב
 .(עקרה) יריניה עבצ לע

 תא הגיצמו םיבושיחה תא תרצוע
 ןמז תורגסמ ח הגוצתה ץבוק
 הפוריאב הינשב תורגסמ 5₪)
 דע וא (הקירמא ןופצב 601
 .אוהשלכ שקמ ץחלנ רשא
 תלבקתמ תרחא <=ה<= 5
 24058 יזא ,ח = 6 םא .8 האיגש
 דע תכשמנ ,אלא -- ןמזב תלבגומ הניא
 .אוהשלכ שקמ לע הציחלל



 ששהה הכב 2 -תהרתה ההר ] נת-כ-א--ן

 ק0ד 6 ,חו ,ח

 ?0%2 חו ,ח

 קאזאדב..

 תולתכ) 'ויד' תדוקנ הסיפדמ
 'הנומתה-ביכרמיב (1א/םת55) 0/5-ְב

 הזיזמ ;(חו| ,[חו|) -- (םוא6)

 .21.01-ָה םוקימ תא
 6 ?81אַד-ה יטרפ םא אלא
 - םוקימב 'וידיה עבצ ,תרחא םירידגמ
 יהנומתה-ביכרמ' תא ליכמה ותה
 ,עובקה-יחכונה 'וידיה עבצל הנושמ
 (תוריהב) בוהבה ,ירינ'ה עבצ) ראשהו
 .יוניש אלל םיראשנ
 תרחא ,02<=|ת|<=175 ,0<=|ח|<= 5

 .8 האיגש תלבקתמ

 תיבב ח ךרעה תא תמשור
 .חו תבותכבש
 ,--255 <=ת < = 255 ,6% = 6% 5
 .8 האיגש תלבקתמ תרחא

 יטרפ לש הרדס הניה :...'זָה
 -קיספ ,קיספב םידרפומה ,?זאד
 םיבתכנ םה .םיישרג וא הדוקנ
 .היזולטל חלשהל ידכ הגוצתה ץבוקב
 ינש ןיב 6) קוספ-הדוקנל
 תשמשמ איה :העפשה לכ ןיא םיטרפ
 (,) קיספ .םיטרפה ןיב הדרפהל טושפ
 (') שרגהו קוספה-תרקב-ות תא איצומ

 .תאד6-ה ות תא איצומ
 םאב ,?8]א1ַ תרהצה לש הפוסב
 קיספ ,קיספ-הדוקנב תמייתסמ הניא
 .פאזפת ותה טלפכ אצומ -- שרג וא

 :תויהל לוכי ?81אד  טרפ
 .םולכ -- רמולכ קיר (()
 .ירפסמ יוטב (וו)
 אוה ךרעה םאב טונימ ןמיס ספדומ הליחת

 אוה א יכ חיננ הבה תעכ .ילילש
 .רפסמה לש ולודומה
 רפסמה ,א>1013 וא א<10-5 םאב
 הסיטנמה .תיעדמ םושיר תרוצב ספדוי
 ,(םיטפא "בנז" אלל) תורפס 8 דע תללוכ
 הרפס רובע תמייק אל) תינורשעה הדוקנהו
 .הנושארה רחאל איה (דבלב תחא
 ,- וא + וירחאלש ם אוה טננופסקאה
 .םייתש וא הרפס וירחאלש
 םושירב ספדומ > ,רחא הרקמ לכב
 תורפס 8-ל דע םע ליגרה
 רחאל םיספא "בנז" אללו תויתועמשמ
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 תינורשע הדוקנ .תינורשעה הדוקנה
 לשמל ךכ ;ש-ְּב דימת הוולמ הלחתהב רשי
 .0.3-ך .3
 .₪ -- הדיחי הרפסכ ספדומ ₪
 .תזורחמ יוטב (()
 ;תבחרומ-תזורחמב םילומיסה ףורצ
 תרזעב איה ךכל תירשפא ךרד
 .וירחא וא וינפל םיחוורמ
 -- םתעפשה תמייקתמ הרקבה יותל
 .םתרדגהל םאתהב
 ? - ןוגכ םירכומ-יתלב הספדה יות
 7 חו ,ח (גע)

 וירחאלש 41 -- לש הרקב ות טלפכ האיצומ
 תיבו (הרושה רפסמ) חו רובע תיב
 .(הדומעה רפסמ) ח רובע
 748 ת (ץ)

 וירחאלשכ 148 לש הרקב ות טלפכ האיצומ
 -- יתועמשמ תוחפה) ח רובע םיתב ינש
 .188 לש הריצעה םוקמ איהש ,(הליחת
 ןיבמ הרהצה תרוצב אוה עבצ טרפ (טו)
 ,פתוס ד ,עז.ג5ה ,זאא ,תגקמת

 .0ץה וא אם

 .תגואססאון[25 6-ל ליבקמ

 = 555 יורקה) ךרעמה הנתשמ תא תעבוק
 אבה ךרעה תריציל שמשמה (ערז
 5550 ,ח<>₪ םאב .פאס לש
 ה = 6 םאב ;ח ךרעה תא לבקמ
 הנתשמ לש וכרע תא לבקמ אוה
 הנומה (ת84/85 יורקה) רחא תכרעמ
 ,ךסמב הכ דע וגצוהש תורגסמה תא
 .ידמל יארקא תויהל רומא אוה ךכו
 לע 54אפ-ְכ העיפומ תגאססאוז 5
 .םישקמה חול
 וניא ח םאב לבקתמ 8 האיגש
 .65535 דע ₪ םוחתב

 םאתהב םינתשמה יכרע תא הרידגמ
 ותוא יפל ,41-ה תמישרבש םייוטבל
 .רדסה
 אל גוסמ אוה יוטב םאב -- 6 האיגש
 .םיאתמ
 םינתשמ רתוי םנשי םאב -- 5 האיגש
 .כ74-ָה תמישרב םייוטב רשאמ



 תפא..

 תעפדסתמ

 תטפ10%2 ח

 תפוטפא

 תסא

 תטעא ת

]5 

 5% [ אמ

 54%5 [ זאפ חח

0 ] 5405 

 54 [ סגד 0

 54/5 [ 6005 חו ,ח

5 505558 ] 5 

 תויהל לוכי '...'דָה .העפשה לכ אלל
 .םאדפפת דבלמ איהש םיות תרדס לכ
 (:) םיתודוקנ-עיפוהל הלוכי וז הרדסב
 ןניא תורהצהש ךכ -- (,) םיקיספו
 .הרוש התואב עיפוהל תולוכי

 .8מ5ַד85ַ0 ₪-ֶל הליבקמ

 תרהצהל 041-ה ןמס תא הריזחמ
 הרפסמש הרושב הנושארה 414-ה
 8540 תרהצה :ח תוחפל וניה
 .םשמ ליחתת האבה

 תינסחממ הרהצהל סוחי תלטונ
 .הרוש התואל תצפוקו 00 8
 ןיא רשאכ תמייקתמ 7 האיגש
 תמייק .תינסחמב הרהצהל סוחי לכ
 , תורהצהה ;ךלש תינכתב האיגש
 תורהצה םע תונזואמ ןניא 60 8
 .תסדטתא

 .תשא ₪-ֶל הליבקמ

 .00 70 ה רחאו 61545 תעצבמ

 .םינתשמהו תינכתה תא תרמוש

 ךכ ,םינתשמהו תינכתה תא תרמוש
 םייקתת -- בשחמל םינעטומ םה םאש
 תינכתה תליחתל תיטמוטוא הציפק
 ."ץור"ל הליחתמ איהו

 םינתשמהו תינכתה תא תרמוש
 םייקתת -- בשחמל ונעטוי םה םאש
 .חו הרושל תיטמוטוא הציפק

 .ירפסמה ךרעמה תא תרמוש

 .5 םיותה ךרעמ תא תרמוש

 .חו תבותכמ לחה םיתב ח תרמוש
 .5405 [ 6005 16384 ,6912-7 הליבקמ
 ךות ,הטיטק לע עדימ תרמוש
 .הרובע [ םשה תיינקה
 וא קיר [ םאב  האיגש

 .םיות רתוי וא 11 ליכמ
 .20 קרפב האר
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 60אדזאטפ .9 חווד םע תינכתה תא תרצוע

 הרהצההמ לחה תינכתה תצורמ תא שדחי

 .האבה

 הדבועה דבלמ 1.040 לש הרקמב ומכ
 הוושומ אלא 54א-ֶל ןעטומ וניא עדימהש
 .םש םייק רבכש המ םע
 תואוושהה תחא םאב 8 האיגש
 .םיתב ןיב ינוש םייק יכ תדמלמ
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 : אמגוד-תוינכות :כ חפסנ

 .2% 560 טו לש ותלוכי תמגדהל -- תוינכות המכ ליכמ הז חפסנ
 .הז ךיראתל םיאתמה עובשב םויה תא הבוגתכ הסיפדמו ,ךיראתה תא טלקכ תשרוד ןהב הנושארה

 10 51 60חטשסוד 816 10 3ץ

 20 וואו 7,6(45): ₪1 035 01 צעססא

 30 סה ח=1 זס 7: חם 46(ח): אשד ח

 40 פוושו וח(12): גאו !6ח61705 01 סח 5

 50 [0₪ ח=1 זס 12: ₪50 חו(ח): אד ח
 100 ₪1! וחסטז 6

 110 ואקוד "'4ְצ?"';3ְץ
 120 |/(קו)ד *'חוסה+ה?'';חוסהזח

 130 וצקטד ''ץ6בז (20זה 66ח1טו סח!ץ)?";ץסּהז

 140 !ו- ץסּבז<1901 דזושא קחואד ''20+ה 66ח1טז/ 518ו15 23+ 7":
 60 דס 9

 150 !ז- ץ63בז>2000 דורשא קחואד *20זה 66ח1טזע 6005 1 2000:
 60 דס 0

 160 ! חוסחזח<1 דזושא 60 ד 0
 170 |: חוסחזח>12 דוא 00 ד( 0

 180 !ז- ץ63ז/4--!ד (ץ63ז/0=)4 דהא | שד ח(29=)2: ה! |63 ץסהז

 190 != 03ץ>הו(הוסה+ה) דורש קוד ''דחופ הוסחזה ח35 סח|ץ ";
 תו(חוסח1ח);" 63ץ5.": 0300 ד0 0

 200 |: 63ץ>0 דזוםא 60 דס 0

 210 ץחואד *'5זט/1 בח הסח56ח56. (בוע6 חו6 8 ז68| 1816."
0 70 60 220 

 300 האו 6סחטסוד 0816 10 חטהו םסז 0! 1875 5וה66 51871 0[ חזו

 310 | םד ץ=ץסתגזי -1

 320 | שד ם=365*ץע+ואד (ץ/4): השוו חטחחפסז 0! 035 10 5181 01 ץסהז

 330 -0₪ ה=1 דס הוסהזח--1: 51 300 סח קזסעוסטפ חוסה
 340 | שד ם=פ+חו(ה): אד ח

 350 [םז ם=פ5+08ץ

 400 ₪1 60חטסז+ 10 08ץ 01 עע66%

 410 | שד ם=ם--7* !אד (ם/7) 1
 420 קוד 3ְץ;''/";חוסה+ח ;"'/";ץסהז

 430 -0₪ ח=6 זס 3 5ז םק --1: האו ז6הוסט6 1ז8ו!וחו 5

 440 |: 5(45,ח) <> " " דופםא 60 ד 90
 450 אד ח :

 460 [ שד 06=65(פ, 10 ח)
 470 קץחואד" 5 8 "; 6%; "8ץ"
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 500 ! שד (28=)2: 1 651076 [0 טז
 510 !אק\)ד ''ּהָהּהבח?", 6

 520 | 3%="ח" דוושא 660 דס 0
 530 |[ 3% <> ''א" דוושא 60 דס 0

 1000 ₪51 435 0[ ש/66%

 1010 כד ה ''אוסח" , ''דט65" , "60065"
 1020 כד ''דחטזפ', זו", '"581טז", "6טה"

 1100 גו !6ח8105ַ 0[ חסחז5

 1110 דה 31, 28, , 0

 1120 דה + + 1

 :םי'צניאו םילגר ,םידראיב תלפטמ האבה תינכתה

 10 ואקטד *'ץהז 5?" ,ץ 16017" ו, "'ח6057" ,וח

 40 60 508 2000: = קזוחז חפש 5

 50 קחואז '" = *;

 70 60 508 0: הסחה +ה6 05]80זהוסה+

 80 60 5108 2000: 51 ןכזוח+ +ח6 051606]30 65

 90 סואד
 100 60 ד0 0

 1000 גו 5טפזסטזוח6 +0 05%]80 ץ, 15, וה +0 +6 הסזחהה| (סזחה (סז
 ץפזס5, 160% החס 5

 1010 | שד ;ה=36*ץ1"0+12+וה: השאו הסטע סטסזץזהוהַפ 5 זח 5
 1030 |שז 506₪=5 וה: [₪ז וה=85 וה: חשאו 6 \טעסזא שזה ןח

 קס5ווצ6, חס!הוחַפ 15 5ושח ןח 5
 1060 ! שד 1=ואד (:ח/12): !.םד :ח=(וח--5*)*12: 51 חסש וח 8 סא

 1080 ו.םד ץ=ו\ד ((5*)3: | םד (=₪*5-3*ץ0: הפדטהא
 2000 51 5טטזסטצוה6 +0 זוחז ץ, 1 חט וח

 2010 קחוצד ץ;ץ;7;4";וח;7וה";: הפדטהא

 :'] סזאס' יורקה יניס קחשמ רובע -- תועבטמ הליטמה תינכת ונינפל

 5 אהאפסאווקם
 10 03 ח=1 זס 6: חזו (סז 6 +חזסש5

 20 | שד 0=6: = וחו(ו8!ו26 00וח 1018| +0 0

 30 0 ח=1 זס 3: הם (סז 3 5

 40 |. םז 6+2=6+|\ז (2*חאס)
 50 אשאד ח

 60 קחואד "
 70 03 ח=1 דס 2: 35 151 (סז -/ +חזסשעה ה6א3ז8הה, 20 (סז

+6 5 

 80 קחואד ''---";
 90 |= 67 דחפא קחוטד ''-";

 100 |: 8=6 דזופא קחואז " ";
 110 |= 6==6 דזופא קחואד ''א'';: שד 67

 120 |= 9==6 דוחא קחואד ''0";: [(םז 8

100 



 130 קחואד "--- "2;
 140 אפאד ח

 150 ץחואד
 160 !אקנד 5

 170 אפאד ח: אשצ

 -ָה תורוצ יתש תא לבקל ידכ םימעפ שמח 5אד58 לע ץחל רחאו ,התוא ץרהו ספדה ,הב שמתשהל ידב
 םאדפפ שקה .עצבל ךילעש רתויב בוטה דעצה והמ -- םיניס םיקחשמ ראתמה רפסב ןחב ."דוד-ןגמ"
 .שאר-תולקב הב שמתשהלמ -- ךממ עונמל ידכב -- המצע תא קוחמת תינכתהו ,תישישה םעפב
 רבדה ;לזמב -- הנומא סיסב לע םהיתויפיצ רשאמ רתוי םימלוה םיטסקטה יכ םישח םיבר םישנא
 .הנומא לכ ירסח םירוצי םנה םיבשחמ ,יללכ ןפואב .2% 5קזתגה"ְּב םייקתהל אלש לולע וא יושע
 שחנל הסני בשחמהו איהשלכ היח לע בושח .(קגחַקסוזח) 'םילמנה לכוא' קחשמ -- ונינפל ףסונ קחשמ
 היחה לע ודועמ עמש אל אוה םאב .אלוא ןכ הבושתל תונתנה -- ךל גיצי איהש תולאש תרזעב ,יהמ
 םאב תולגל ידכ אבה םעפב שמתשהל אוה לכוי הב הלאש גיצהל ךממ שקבי אוה ,תבשח הילע
 .דיתעב היח התוא לע בושחי רחא אוהשימ

 5 ה=₪ו כהחפס|וח5

 10 שד חף=100: ה! חטחו טסז 0[ ט65זו0ח5 הח6 החוו5
 15 פווו ף5(ח0,50): פואו 3(ח,2): םוח\ו ז1(5)

 20 |( ד 8
 30 08 ח=1 70 1

 40 = ם5(ח): ₪5 3(ח,1): ה (ח,2)
 50 א5אד ח

 60 038 ח=ה 70 1
 70 הפגם ף5(ח): אפאד ח

 100 ה 5+3ז+ כ!ּהְצוחַפ

 110 ץגואד ''דחוהא 01 בח החווה ה!.","קז655 חש א6ץ 10 60חז\חט6."

 120 ק\\!55 0
 130 |[ שד 1=6: האו 5131 עעוזה 151 ט65זוסה

 140 |[ (0=)6,1 דזוםא 60 דס 0
 150 [ םד 0(05=058): 60 5008 0
 160 קחו|אד *?": 00 58 0

 170 | םז וח=1: |; ז8=''ץ" דשא 60 דס 0
 180 |[ ז5=''צ" דשא 60 ד 0

 190 !םד וח=2: | ז5=''ה" דשא 60 ד 0
 200 |[ ז8<>''א" דזושא 60 ד0 9

 210 !.םד 0(3=6,וח): 60 70 0

 300 ה! החוחו|

 310 ץחואד 'גז6 ץסט 1חוהאוחַט סט"

 320 | םד כ0(05=5): 60 508 900: קץג|אד !י?"

0 508 60 330 

 340 |[ ז5=''ץ" דוחא 60 דס 0

 350 וז ז5=''צ" דזוםא 60 דס 0

 360 |[ ז%=''ח" דשא 60 דס 0

 370 |ז ז5=''א" דוופא 60 דס 0
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 380 הוד **הח5טעסז 6 ןכזסקסז!ץ עע/הסה !'חו',''+31ח9 10 ץסט.": 0

 דס 0

| 65500 5 400 

 410 ץהחואד *'| +חסטפחז 35 חוטסח.": 60 ד 60

 500 חו חפש ּהחווהה|

 510 וז םז>הף--1 דזושא ץחואד "יו 5טז6 ץסטז 3חוחוה| 5 טס ',

 *'וחז67ז651/ח, סט | 40ח'1 חב" ,''זססוה (סז 1 ןטפז חסשש.'': 60 ד 0
 520 | שד 0(05=)00(05): =! חוסט6 0!0 החווה!

 530 קחוטד ''צ/חהז ו5 א, +ה6ח?" :,!ק\)ד 01+1(05)
 540 ץהואד *יד6!ו 6 3 ט65זו00ה טעהחוסח (1151-'ו5

 ₪6זש/66ה "
 550 |! שד כ%=0(05/): 60 5108 900: קהואד " גהח"

 560 |. םז 01+1(05=0%): 00 5008 900: ץהואד 'י "

 570 ואקוד 56: | שד ם=| שא 6
 580 |: 55(פ)=''7" דזושא\ !₪ד ם=ם-1/ =

 590 | םד 5(ס)=10(5% ם): ₪1 ;ח56ו1 ט65זוסהח

 600 ץחוצד *'צ/חה+ ו5 1ח6 החפטעסז (סז"

 610 !םז 01+1(05=0%): 60 508 900: ץחואד '?"
620 60 58 0 

 630 | שד וח=1: | םד ו2=0: ₪51 גחפשעסזפ [סז חסשע 3ח6 010 החו5

 640 |[ ז8=''ץ" דזוםא 60 ד0 0
 650 |[ ז8=''צ" דוושא 60 דס 0

 660 ! םז וח=2: [םד וס=1

 670 |[ ז8=''ח"' ד[ושא 0 ד 0

 680 |[ ז58=''א" דזושא 60 ד 0

 690 קחואד *'דחהז'פ חס 6004. ": 60 10 0

 700 ₪1 טק 316 הפ

 710 | =ד ּ(6,ח)=₪1+1: | םד 6(3,וס) =

 720 [.שד 0=1(+2: הו ח6א+ [ז66 3חווח4! 6

 730 ץהוזצד ''דחה+ 100166 6."

 800 האו 3037

 810 קווטד "'םס ץסט טעּההז 3חסזחסז 07": 60 58 0

 820 |[ ז6="'ץ" דוחסא 60 ד 0

 830 |[ ז6=''צ" דשא 60 ד0 0
 840 דץ

 900 ₪1 קזוח+ עע/1חסט+ +זהו!וח0 5

 905 קחואז "* "; .
 910 08 ח=50 ד0 1 5זםק -1

 920 |[ כ%(חה) <>" " דזופא 60 דס 0
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 930 אפאד ח
 940 שוגוטד כ5(דס ח);: חפדטהא

 1000 ה=₪ו 061 זפקוץ

 1010 וטקטד 16: != ז:5="" דוופא חפדטהא

 1020 !.םז ז1(5=5): הפזטהא

 2000 = ;חו(8| החוה5

 2010 כד ''סס65 ₪ !וצפ וח 1ץחפ 2

 2020 ד ''|5 5 5
 2030 ד ''0065 וז 8 7

 2040 הד ''ּב טעה! , "ג !גחסהה חף", "ב כּבחַשס!וח" , "בח ּהחז"

 :יטירבה לגדה תא תטטרשמ האבה תינכתה

 5 ו טחוסח

 10 ! שד ז=2: [₪ז ש=7: |( ₪ז ם=1
 20 0 חסםה 0: קשה ם: |צא שש: 5

 30 חםאו ם!36א וח פסזזסהו 0[ 50ז66ח
1 40 

 50 [0₪ ח=40 0 0 57 8

 60 קו סד ץהקםח 7;0,ה: סחהוש ג; 0
 70 אשאד ח: !א/םה55 0

 100 ה! זה ןח ט/חוזס 5

 105 חשו! 51. 6
7 = 08 110 

 120 ץ!0ד 104+ה,175: 0 5

 130 קו 0ד 151--ח,175: כ %ש 5
 140 ק! 0ז 151--ח,48: ה 5

 150 קו סד 104+ח,48: סח 5
 160 א₪אד ח

 200 08 ח=0 ד0 1

 210 ק10ד 0,139-ח: חש 0

 220 ?| 0ד 255,139-ח: 2% ָ-0
 230 1 0ד 255,84+חה: 0% ָ-0

 240 1 0ד 0,84+ח: חש 0
 250 אםאד חה

 300 51 5%. \חז6שע

 310 0% ח=0 0 5

 320 | 0 ד 1+2*ח,175-ח: :\\/ 0

 330 קו 0ד 224--2*ח,175-חה: ו 0

 340 קו 0ד 254--2*ח,48+ח: ₪ -0

 350 ק1סד 17+2*ח,48+חה: /\ 0

 360 א=אד ח

 370 08 ח=0 70 9
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 380 קו סד 185+2*ח,140+חה: 0/4 0

 390 ק| 0ד 200+2*ח,83-ח: 0% 0
 400 קו 0ד 39--2"ח,83-ח: 0 0
 410 ק1 0ד 54--2"ח,140+ה: ה -0

 420 ₪=א%ד ח

 425 ₪5 1וו| וח 6א1ז8 5

 430 03 ח=0 ד0 5
 440 ק100ד 255,160+ח: 0\/ 2*ת -0

 450 1 0ד 0,63-ח: 0( 31-2*ח,0

 460 אד ח
470 0 7 

 480 | 0ד 0,160+ח: 0( 14--2*ח,0
 485 ₪! 00ד 255,63-ח: \/ 2" 0

 490 ₪5א%ד ח

 500 חמו זפ6 5

 510 ואצ/ ה 1

 520 ג! 5. 06

 530 =0₪ ח=96 10 120 7 8
 540 קו סד ץגק=ה ז;7,ה: סחהוש הקשת :0

 550 אד ח
 560 =0₪ ח=112 0 136 5 8

 570 קו יסד קה קשה ז;ח,168: כח\וש ץקגהקםסה 3

 580 אד ח
 600 ₪5א1 51. 3זו6א

 610 קו סד ק קשה ז;170,140: סח קב ז 5
 620 קו סד קהקםה ז;179,140: סח קב 5
 630 קו סד קה קשה ז;199,83: כמו קה ק=₪ ז;56,-8

 640 ו סד קה ק=ה ז;184,83: חשש קהה 5
 650 קו סדז בקשה ז;86,83: ;חה\\/ 53 ז;קנ ---5
 660 קוסד שב ק=ה ז;72,83: סחה\ש קה זז -- ---5
 679 קו.סד קה קש ז;56,140: סח ג זז -8

 680 קו סז קה קה ז;71,140: סחהוש גש זז -5

 690 |צ/ש355 0: קק5₪ 0: ואא 7

 תורמל ,עוציבל דאמ םילק םינוש םיעבצב םיטפ 3 ילעב םילגד .ךלגד תא רייצל הסנ ,יטירב ךניא םאב
 התא םאב .תינכתה תא טעמ ךבסל םילולע -- יריאה לגדב םותכה ןוגכ -- םיעבצה ןמ המכש
 \ .* ותב רזעהל לכות ,יאקירמא
 .יהמ שחנל הסנמ ינשהו הלימ סינכמ דחא דחא ןקחש הב (3גהַפחְוגח) 'ןילתה' -- תינכת ונינפל

 5 ג=\ו [3ההחשהוההח

 10 גאו 561 טק 50ז66ח

 20 ואא 0: קה 7: 5
 30 | שד א=240: 030 5108 1000: 51 0זהוש חוהח
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 40 קו סד 238,128: כו\ 4,0: הו חוסטזה

 100 51 561 טק צעסז0

 110 !אקטד שצ6: ₪1 טשעסזש 70 5

 120 | םז ם=[.םא 6: [םד צ9=" "
 130 =0₪ ח=2 זס 8ם: |( םז ע%=ט6+" "

 140 אפאד ה: הו ע6=שעסז0 0065500 50 (8הז
 150 !שד 0=6: [םד 0=6: 1 655 8 וו518א6 005

 160 03 ח=6 ד0 1
 170 קחואד ד 20,ח;"-";

 180 אשאד חה: 351 שעזוז6 -'5 /ח510806 0[ 5

 200 |אק()ד "₪655 8 !6116ז:: "5
 210 != 695=""' דופמ 60 דס 0

 220 1 םד 1(95=05): האו 15+ !6זז6ז סחוץ
 230 ץאואד 77, 5

 240 [. שד 6+1=6: 157 ט66=8
 250 0 ח=1 דס ם: חו טקסהז6 065560 טעסז0

 260 |[ שצפ(ח)=9% דזוםא | ₪ד ע9(ח 65
 270 אאד ח

 280 ץהואד ג 6

 290 | צ9=ש5 דזופא 60 דס 500: הו טעעסזשצ 0

 300 | ט6<>ט6 דוושא 60 דס 200: ₪1 0655 ש/ה5 זו
 400 או זּבצע ח6אז הזז 01 ף3|!וסש5

 410 !ז 8=4 דוחשא 60 דס 600: הו חפש
 420 [.םד 1

 430 ח530 >א0,ץ0,א,ץ

 440 קו סז א0,ץ0: סח א,ץ
 450 00 ד0 0

 500 = (ז:66 חוהח

 510 0/5 1: ה=₪%ו זטפ סטז חחהח

 520 |. םד א=240: 60 58 0

 530 ק! ד 238,128: 0% 4,0: ג=או חוסטזח

 540 0/5 0: ₪51 ז60זבשע חוה

 550 [ שד א=146: 60 5/8 0

 560 |! ד 143,129: כג 6,0, 2/2: | 6
 570 60 ד0 0

 600 או חּהחַה וח

 610 0 םה 1: = זטפ סט+ !!ססז

 620 1 0ז 255,65: ב -0

 630 סע 0,--48: הו סכסה 1ז3ּכססז

 640 קו סד 238,128: כחה\ש 4,0: = זטפ סט+ וסטה

 650 ₪51 חוסט6 !וח5

 655 ₪51 הזחופ

 660 שו סז 255,117: סח --15,-15: חש -5

0 0 670 

 680 ק10ד 236,81: חוש 4,21: %/ 1
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 690 5/\0ה 1: ו 5

 700 ק10ד 255,66: 0ח\/ --15,15: 04% -5
 710 סם 0

 720 :!סד 236,60: סח 4,21: חש 1

 730 שוסד 237,127: סגה 6,060, --ש/2: ₪1 (זסשעה
 740 קחוטד ד 6;19,0

 800 ןאקו)ד "'3ָּחּההוח? "; 6

 810 |: 46="'"' דחםא 60 דס 0

 820 |.₪ד 1(86=3%)
 830 |- 36="ה'"' דזושא ד

 840 |[ 1(35)=''א" דזופא 5דסק

 850 557085 : 60 דס 5

 1000 ₪51 4זּבע חח 31 60!טחוח א

 1010 ו

8= !0 1020 

 1030 קו 0ד א+4,134: 1 0ד א--4,134: 1( 0ד 1

 1040 ₪51 מץ

 1050 1 0ד א,123: + 0

 1055 1 0ד א,101: + 9

 1060 ו 5

 1070 1 0ד א--15,66: \\/ 15,15: חשש 5

 1080 ₪5 3ּגזחופ

 1090 1 סד >א--15,117: כח\\א 15,-15: + 5

 1100 חשד תא

 2000 07 ד 7/ 1

 2010 ד, 56

 2020 ד, ,,,,6

 2030 0 ד 37/7 6



 םייראניב םירפסמ :א חפסנ
 : םיילמיצדסקהו

 .תיראניבה תכרעמה תרזעב ,םינומ-םיבשחמ דציכ ראתמ הז חפסנ

 - םייקתמ אמגודל ךכ ;וס לש תוינבת תרזעב -- ההז רתוי וא תוחפ ןפואב תונומ -- תופשה בור

 ,... ,םיינשו םישולש ,דחאו םישולש ,םישולש עשתו םירשע ,... ,םיינשו םירשע ,דחאו םירשע ,םירשע

 .עשתו םיעברא ,... ,םיינשו םיעברא ,דחאו םיעברא ,םיעברא עשתו םישולש

 .תועבצא 10 ונידיבש הדבועב הרושק תינבתכ וסב שומישל הדיחיה הביסה ,ןפוא לכב .האלה ךכו

 תיראניב הרוצב םישמתשמ םיבשחמה ,10 הסיסבש -- תינורשעה תכרעמב שמתשהל םוקמב
 ,תורפס 10 קר תורדגומ ינורשעה סיסבבו רחאמ .16 הסיסבש -- תילמיצדאסקה תארקנה תמיוסמ
 .םֶנ 5 ,ס ,0 ,8 ,א תויתואב שמתשנ .תופסונ תורפס 6 תילמיצדאסקהה תכרעמל רידגהל ונילע
 םיבשחמה -- רשע תועמשמב 16 םימשור ,וניתועבצא תרשע תרזעב ,ונאש םשכ ?? רחאל םייק המ
 :הניה םהלש תירפסמה תכרעמה .הרשע-שש תועמשמב אלא 1₪ םה םג םימשור

 :ילמיצדסקה גוצי :רפסמה
 9 . ספא

 1 דחא
 2 םינש

 9 עשת

 :ךשמהב ךא ,םיליגר ונא הל תכרעמל המודב
 4 רשע
 8 רשע-דחא
 6 רשע-םינש
 פ רשע-השולש
 5 רשע-העברא
 5 רשע"השמח
 ו9 רשע-השש
 1 רשע-העבש

 ופ שמחו םירשע
 וג ששו םירשע
 8 עבשו םירשע

 וס דחאו םירשע

 20 םינשו םישולש
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 21 שולשו םישולש

 פמ הנומשו םישימח האמ
 פש עשתו םישימח האמ
 46 םיששו האמ
 גו דחאו םישש האמ

 4 םינומשו האמ

 6 עבראו םישימח םייתאמ
 א שמחו םישימח םייתאמ
 ושש ששו םישימח םייתאמ
 לכ לש ופוסב -- ז\ םושר ,וז הדבוע תוטשפב רידגהל ךנוצרבו ילמיצדסקה םושירב שמתשמ התא םאב
 .98 8 :םושר ילמיצרסקהב הנומשו םישימח האמ -- רובע-אמגודל .רפסמ
 וליאכ םיגהנתמ םיבשחמ ,השעמל .םיבשחמל ילמיצדסקהה םושירה לש רשקה המ האור ךניא חטבל
 דסח וא הובג-חתמו ,(ש) ליעפ אל -- 0[ וא ךומנ-חתמ י"ע תוגצוימה -- תורפס יתש קר םתושרב ויה
 וא ₪ אוה טיב ,ךכ-םא :(פ1ו9) םיטיב תויורק תויראניבה תורפס יתשו ,תיראניבה תכרעמה יהוז .(1) ליעפ
1 

 :םייקתמ תונושה תוכרעמב

 יראניב גוצי ולמיצדסקה גוצי ינורשע-גוצי רפסמה

 6 וא 8 2 2 ספא

 ו וא 0ששו 1 1 דחא

 16 וא ששוש 2 2 םינש

 וו וא ששוו 3 3 השולש
 ושש וא שושש 4 4 העברא

 ושו וא סושו 5 5 השמח

 ווש וא שווש 6 6 השש

 ווו וא שווו 7 7 העבש

 וששש 8 8 הנומש

 וששו 9 ַפ העשת

 ושוש 4 וש הרשע

 ושוו 8 וו רשע-דחא

 וושש 6 12 רשע-םינש

 וושו פ 13 רשע-השולש
 וווש מ 14 רשע-העברא

 וווו ב 5 רשע-השמח

 וש וש 16 רשע-השש

 טיסבהמ רבעמה תא תטשפמ איהו ,עברא תקזחב םינשל הווש הרשע-שש איה הבושחה הדוקנה

 .הבר תולקב-ךפהלו ילמיצדסקהה סיסבל יראניבה
 -- םיאתמה יראניבה רפסמב תילמיצדסקה הרפס לכ ףלחה ,יראניבל ילמיצדסקה רפסמ םגרתל ידכ
 .הלעמלש הלבטה תרזעב ,םיטיב העברא ןב
 ודצמ לחה ,םיטיב 4 תונב תוצובקל יראניבה רפסמה תא קלח ,ילמיצדסקהל יראניב רפסמ םגרתל ידכ

 .המיאתמה תילמיצדטקהה הרפטל הצובק לכ םגרת-רחאו רפסמה לש ינמיה
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 מ כפ/ /]ּ]ּ***-ש שופ

 ללכ ךרדב םימשור םישנא ,תיראניבה הפשב םירבדמ םמצע םיבשחמה השעמלש תורמל ,וז הביסמ
 , .ילמיצדסקה םושירב ןורכזב םירוגאה םירפטמה תא
 רפסמ גצייל לוכי דדוב תיב .(8ז66) םיתב ויורקה ,םיטיב 8 תונב תוצובקב ,ללכ ךרדב ,םיצבוקמ םיטיבה
 ףסואמ ות לכ ןיפולחל וא ,(ילמיצרסקהב + וא יראניבב 11111111) שמחו םישימח םיתאמ דו ש-ִמ

 .תוילמיצדסקה תורפס יתש תרזעב םושרל ןתנ וכרע .2% 5ק6וזטחו - לש םיותה
 תורפס 4 וא םיטיב 16-ְמ תבכרומ הלימה .(/0ז6) "הלימ* -- רוציל ידכ דחי םיתב 2 רבחל ןתנ

 : .215 --ו = 65535 ינורשעה רפטמה דע ₪ םוחתב רפסמ תגציימ איהו תוילמיצדטקה
 .םינוש םיבשחמ רובע -- הנוש ךרואב תויהל הלוכי הלימ םלוא םיטיב 8 דימת ללוכ תיב

 יפזאי 6 :2> 560טתו"ְב יראניב דוקב םירפסמ םושירל יעצמא אוה 14 קרפב רכתהש פזא ןומיסה

 .האלה ךכו ,רשע סיסבב 2 גציימ 'פ]א 16' ,ו גציימ 'פ]א 1' ,ספא גציימ
 לוכי ךניא ,אמגודכ ;יבויח-םלש רפסמ תויהל בייח רפסמהש ךכ 1 וא ש-ֶב קר שמתשהל יאשר התא
 תויהל בייח רפסמה .'--81א 11' תאז םוקמב םושרל ךילע ,--3 ינורשעה ךרעה רובע "81-11" םושרל
 .םיטיב 16-ִמ רתוי ליכהל לוכי וניא ונייהד ,65535 ינורשעה רפסמהמ ןטק
 הנומשב המשרל לכות יראניב דוקל 4דת-ִמ האצותה תא םגרתת םאב .תיראניב השעמל הניה 1
 .םיטיב
 ₪7 ההובג תוריהב רובע 1 וניה ינשה (בוהבה-רסוח) ביצי רובע ו בוהבה רובע 1 וניה ןושארה
 םה םינורחאה השולשה 'ריניה עבצ לש יראניבה דוקה םה רותב םיאבה השולשה .הליגר תוריהבל
 .'וידיה עבצ לש יראניבה דוקה
 בכרומ ,יראניבה וכרעב עיפומ אוהשכ ,דוק לכ :םייראניב םידוקכ םה םג םירדגומ םיעבצה"ידוק
 .לוחכה תא ישילשהו םודאה תא ינשה ,קוריה עבצה תא גציימ םהב ןושארהש םיטיב השולשמ
 אל - 0/0 6 םה ול םיאתמה דוקב םיטיבה לכ ןכלו םהשלכ םיעבצ ליכמ וניא רוחש
 .066 אוה דוקהו -- (םיליעפ
 .השולשה ןיבמ (ליעפרסת) 1 וכרעש דחא טיב קר םיללוכ לוחכו םודא קורי -- םייסיסבה םיעבצה
 .רשע סיסבב 1ו-ְו ,2 4 המאתהב וא יראניבב ששודְו ,ש1ש ,וש6 םנה םהידוק
 .השולש ףא וא 1 ךרעב םיטיב ינש םיליכמ םה ןכלו ,דוסי יעבצ בוברעמ האצות טנה םיעבצה ראש
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